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"'Glória.a Deus nas alturas e paz na

terra aos homens de boa vontade"
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Kunde! Reis Governador Eleito Gum-riiATAL�pudera ser primenta nOSSO De.putado!:Maior Festa do Mundo Cristão I
Pres. do Senado o sr. Octactllo Pedro 'lida polítlca como u� exponencial. B a que I a I� Por José CalltUho PInto ,lRamos. Deputado ESladual caminho de realização, tem vonlade rem agora que se O eapírlto alegre e ecmuaícenvo que Ie

'

O futuro presidenle do eleito acaba de receber do no episódio da eleição bem exprimir mas também lern I estempe na fisionomill de ceda um, denolando

Senado e do Congresso futuro Governador, a se- sucedida, um reconheci- que se compor, Da expres- � o conrememenro que à Iodos envolve nesta l
Nacional deverá ser esco- guínte mensegem: manto do seu mérito e da são livre dlls idéias, surlle � época do ano... l
Ihido den Ire os senadores "Exmo. Sr, I

A expedição de certões de BÔlls festas e

Iarenislaa que lem mandero Depurado Ocractllo Pedro Feliz Ano NOva", acompanhado não raro de

por mais quatro anos, ex- Rllmos presenles iaesqued'll'eis...
clufdos. porém, os que )araguá do Sul - SC � <li 0$ meios de trenspcrtes superlotsdee de l
pllrticipam da atual Mesa Senhor Deputado: I

� homens; mulheres e criaaças que elegremeare l
Diretora do Senado, Isto Agora que o e I e i lar � demandem à 'casa dos entes queridos. _ . Ié, os srs. João Cleofas, exprimiu a SUII convicção � As residências, as lojas e alé as ruas e

Guida Moadtm, Paulo Tor- e filZ do ilustre conterrâneo t
prllçllS apreaearando 'os tradic:ionais "pillheiri-

'1res, Carete Plnheire. e Cor- um representante na As- nhos"resplendentes de luz e adôrnos muhi cores...
raia de COSIa. sembléíe Legislativa. deixe

A pettzade Inconndemenre alegre e promo-

Dos arenistas testantes, que lhe faça chegar oa l vendo "discu5sõel" sôbre o colorido, espécie �
os de maiores poaelblllda- meus cumprimentos. Deixe � e qualídade doa brtequedcs que irá gllahllr... l
des slio .os srs, F�Ii!lto lambem que .Ihe diga que

I
.' -A� r.eunlões em !.milla fJ li celebreção de

IMuller, Anlonio Carloe l.se a íorood1l Qem sempre eomemerações .imbólicllS com músiclls e een-

KODder Reis, Nei Bragll e foi fácil, o resultado co!!'·
tos earaclerfsticos...

.

IDínarte Mariz. peasou. A compensaçao Depcls, quando chefa o lio esperado ins-

Ao que se soube, o er. miliar talvez não deva ser taute, os perentes, .migos e alé simples conhe- .

Filialo Muller, o meis pro- a da vitória pessoal e sim l cidos a ee cumprlmentarem e presentearem ele-

vlÍvel lubstitulo do sr, aquela que torna poesível � gremente, numa sii'aificativa demonstreção do

João Cleotas, nio deseja ao amigo ficar mais pró- I
elevado sentimento de Iraternldede que enlio

IIroc:ar a líderança do go ximo das decisões que predomina em rôde ii Humanidade, paz repre-

veroo pela presldencta cio se devem tomar em no�e r
I.enlada no velhíahc de longaa barbas brallcas ...

Congresso, por questão de colertvo. Eslar no nu- Dep. Octacßlo Pedro Ramos � Eis IIr O Natal, a maror fesla do mundo erísrão, l
temperamento. A' menos cleo des deliberações, ser �,'

,

l
que receba tal míasão do íaetrumeetc e lIi"nte da

._,..,--�-�........................

presidenle da República prcspertdede, parece me o sua potencialidade. À von-, o diálogo que conduz à

- comeata-se - ele pre- gr!llndeobjelivo do homem rede Dobre do eleilor co-,compreenSão, quase sem- Governador cumpri-mentafere não ler de enfrenlar o em geral. E o h o m e m munica ao eleito tõda apre resullanle de uma fõr-

protocolo III que o cargo pOlílico que elegeu a vicis- qual i d III d e que nela se mula çompósita, e, por

o obrigaria. silude e a incerleza dlll conlém, elevada a um grillu conStfuinte, não imposla.
O meu convite é, enlão,

--------------------------'-------- pillra o diálogo. Diálogo
sem intermedillçlio. direto,
franco e fron'al. O lema

é .santa Calarina, o seu

povo e n IIspirações Que
eslão nele e que recolhe
mos 110 longo de meses

de conlalo. Bstas aspira
ções nós IS es tarn o II

,transformando em projelos
espltcffic:os, enilobados no

Projeto Cililarinense de
Desenvolvimento. Os pro
jelos s e r ã o, logo mais,
ações em lodos os hori
zonles da nossil terra e em

Iodos os selores que re

clamem a presença, o con·

curso, II participação ou a

liderança do Govêrno.
Bala existirá firme, deci
dida, clara, c:omo I desejam
e merecem OI calarinensel.
Para aruçá·11 llIinda mllis
e sempre, conto com a IUII

experiêncill e com alucidez
do seu concurse.

Prezado Deputado Oc:ta
cilio Pedro Ramos, estimo
vê lo enlre os que agora
lêm acrescida II relponsa
biliáade. O mllDdalo popu
lar enobrece o cidedão
porque faz dêle voz de
todos. Convém lhe o man

dalo como qualidade que
a poucos se defere. Eu
me rejubilo com o fato.
Sinceramenle

Colombo Machada Salles, Goyer·
nldar elen. de Sula Cillrill"

1araguá terá plano de' assistência

odontol'óglca pioneiro odontolórioa de uma uni
dade móvel, uma viatura,
portanto, oompletamente
equipada, ofereoendo ex

traoràinário conforto, a

ser conltruída especial
mente para esta finalida'
de por uma firma do,Es
tado do Rio Grande do
Bul e é a primeira a ser

entregua em San�a Cats'
rina. O objetivo é a aa

liatência odontológica 108

�,-.............m ....... I .......I.. ' ....... :-:......•..=.......-�� ampregados das emprê
fi ÊJ Ui, Bem que tenhl" de

f: 8 afaatarae do local do

� B trabalho a o BeniQo serA

8 B executado, mediante con-

�::: :1
vânio. Para 18' emprâsIB

i I jaraguaenses
tal iniciati!a

:�
é de grande alcallce, pOlS,

�:: : não terio maia neoessi

i dade de adquirir qual-
Na oportunidade em!qui o pDtO ai

�
.

t

fi.::
: quer equlpamen o espe-

g prepara para os flet.jol di fim-de- : cializsdo I que, sabe-ss,

fi::
aDO, o Executi,o Municipal d. Jara- ;J geralmente, é de custo

g gui do Sill, honrado e prlstigiado !J elende.

�':_ pela IIUI lI'ent", IprlBellta a laa men· �::.' "C o r r I i o dCII PGo,o",
sagem de fé e di otimismo nos dias cumprimenta o dr. uido

. Fernando Fiechsr, por

fi do future e formula VOt08 de um g essa iniciativa pioneira
li . Natal abençoado e um Feliz e Prós- g que, certamente, agradarA

fi:: pero Ano NÔ'0. �: aOIl Imprel1:adoe II operA-

li B rioB do nosso parque fa-

.� ,',;' ,' 'C:; , -,,\ \ , '. bril.

Chega ao nosso oODbe'l riamol clasl'oificar de pio
cimento, que à partir do neiro. A iniciativa é do

próximo mês de janeiro jovem e competente oi

de 1971, a cidade de Ja- rurgião dentilta, sr. dr.

raguá do Sul, de' e r li Gllido Fernando Fischer,
contar com um olilladg integrante da melhor so

p I a no' de assistência ciedadl local. Coaliste o

odontológica, que pode- p I a n CI de anistência

Fundado em 18711
Emancipado em 1984

Nosso diretor e Prefeito Municipal em exer

cício, acaba de receber mensagem telegráfica,
nos seguilltes têrmos: "Agradecendo comunica
ção de Vossa Excelência, à propósito sua assun

ção à Prefeitura local, apraz-nos endereçar-lhe,
em nome do Senhor Gove.rnador, melhores votos
de êxito no desempenho das referidas funções.
Saudações Celestino Saahet, Secretário. da Casa
Civil."

(f'::-":::::::==:::==--:-===,

!I QUANDO A HUMANIDADE EM lUIS UM II
II NATA.L, FESTEJA O NASCIMENTO DO IIIII FILHO DE DEUS, QUE SE F�Z HOMEM:

',", PA.KA OFERECER À SUA DIVINDA-DE,
O SEU PODER, A SUA GRAQA AOS HO·

II MENS DE BOA VONTADE, A

� Câmara Municipal
� de JaraguCl: do Sul
H

I

II FIÉL AOS SENTIMENTOS QUlI ELEVAM II
�t IIo povo NELA REPRESENTADO, DIRI-

Itl
GB VOTOS DE BOM NATAL E FELIZ

"
II ANO NÓVO, À TODOS OS jA.RAGUAEN- H
II

SES QUE, COM O SEU INTELIGENTE I�
II LABOR, FAZEM A PROSPERIDADE DO II
II MUNICíPIO. 11'1II SIGOLF SCHÜNKE

II PRESIDENTE II
'

�:========:::========J
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Documentos ExtraviadosClmBli�I�1 (Ulnléli�1 lulerana �I Jarl.lí �o �II
CONVOCAÇÃO

Ooneoeamos OB senheres membros dista Co
munidade, para comparecerem � Ailembl.éia .Geral
Ordinária, .. realizar- se no dia 10 de Isn!'lro de
1971 às 8,30 hor.. com a seguintl,

ORDEM DO DU
,

,

1 - Relatório do Sr. Pastor:
2 - Leitura dali atas das reuniões da diretoria;

nalizadss durante o exercício de 1970;
3 - Apresen&atão, diseussâo I aproviQão das contas

do exercício de 1970;
4 - ApresBntação, discussão e apronção do or

çamento pari o exercício de 1971;
5 - Constituição da Comissão para 08 trabalhes

de apuraçâo dOI votos;
_

6 - Ratificação das nomeaeões para as Diretorias
das obras assistenciais;

7 - Eleição da Diretoria e Conselho Filcsl;
8 - .Assuntoll de intarêsse geral.

Jaraguá do Sul, 01 de dezembro de 1970 .

Gerhsrdt A. E. Lessmann, prelidente'l Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os

'

senhorea acionistas da-

. Neves S. A. Indústria Oatarlnense de Artefatos de

Certííícedo Extrovíedc Madeira,.par!' S8 reunirem;em; J\lIsl!mbléia Geral
_

Bxtraordlnäría em sua séde SOCial, a Rua Pres.
"Os abaixo al8inados, estabelecídcs nesta Epítäeío Pessõa, 8/n.o, no

�

dia 30 d� dezembro de
cidade, declaram para es devido� fins que foi 1970,. às dez (10,00) h�r�",.paraldellb.rar Ilôbre a
extraviado o Certificado de Propriedade do seu seguínte, Ordem do Dia.
caminhão" "Mercedes Beoz" com as seguintes ea- a) Aumento do Capital Social, com aproveíta.raeterístieas, mento do Fundo pI Manutenção do Capital de Gi.Motor Nr. 3129100S498 - Placa 61-26-tt ro e do -Fundo de Correções Monetárias, e CODse.Ano fabr. 1950 - Côr verdg escuro - tons. 3,r; quente alteração dos Estatutos.Chassis Nr. 3120103134. b) Outros assuntos de interêsse social.Jaraguá do Sul, em 26 de novembro 1970

lnd. e Com. Bernardo Meyer Ltda. Jaraguá do Sul, OS.de dezembro de 1970
AlfoDSÓ Buhi, I,ócio gereute José Carlos Neves, Dir. Comercial

MUDAS-:'lIndaçã.: flrtur Muller - IIII

EDlprê.. Jorn.li_tica
"Co..elo do Povo" Ltda.

- 1970·
Diretor

Eueênio Vitor SchDlõckel

ASSINATURA:
Anal . • • • Cr$ 10,00
S_estre . .. Cr$ 11,20
Avulao. . '. Cr$ 0,20
Número alr_40. CrS D,3::1

BNDI!AilÇO:
- cu. Putal, 18

IIvenilia Mal. Deodoco, 21D
Jaracu' 110 Sul • S. Catarina
L- • �.�����

F,.rlle,.. e O,,,••e,,t.',

Laranjeiras, Pecegueirol,
KakiiseiroB, Ma0ieiraB, Ja
botíoabeíras, etc. Rossír..
Dahlias, Camélias, Ocní
feras, Palmeiras, ete., .te.

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

SOCIAIS
.-

- a srta. Maria, da Cu
nha Araújo, em Itapocu

Di.a 19 stnho:
.

.

_ O Sr. Lelio Reiner, .

- o J o vem Osma.r,
residente em Sio Paulo. filho �o sr. Be rlt o I d o

. Pausteín, am Jaraguá �4.
Dia 20 .

- o sr, Alfonso Stahl; Dia 28
.

_ o sr, Albino Torinelli, -:- Ewal�o: filho do sr.

em Paranaguá, Pr.; LUIZ Prestíní,
- o sr. VergiJio Rubini; Dia 29
- • sra. Loreta Junkes

_ o sr. Osmar Borges;Murara;
.

_ a srs. Adele, espôsa
- a srta. Estellta Sa- do sr. Brwtn Erdmaon.

lete Schmitt.

Dia 21
- o sr, Waldemar Rau,

Desta;
- o jovem logo Seidel,

em Corupá;
- o sr. Rudolfo Harbs;
- o sr. Artur Gomes,

DO Rio de Janeiro.

Aniversários:

Foram extraviados os seguíntes documentol
pertencentes ao Sr. Everaldo Leandro dOI Palsol,residenta em Jaraguá do Sul:

- Certificado de propriedade do carro Ve
maguett, eõr azul, ehassís S-098873, mo t o r n.
098873, ano 1967, tipo 1000-U, placa n. 10-96-57;

- Carteira Nacional da Habitação;
- Titulo de Eleitor; e
- Cartão de Identificação de Oontríbulnta,
Qualquer informaçl1o- IObre o paradeiro dOI

deeumeatos, poilerá ler dada ao seu proprietário
na Agência de Banco do Brasíl di Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul (SC), 04 de dezembro de 19.70

Everaldo Leandro dos Pallllo8

neves �. n. Ind. CHlorinenl! de ßrhfBlol �e MI�eirl

Dia 30
- s sra. Minna Mo

drock, e a p
ô

s a do sr,
Francisco Modrock, nesta. �-------------------

R
.

te' 'I ciliado, e residente a Es,Dia 31 egls ro I�.I trada Nova, neste Jiistrito,
- & Ir. Almiro Winter; Aurea Müller �r�bbil.' ticial filho de Henrique Scha-
- a sra. Renata B'brow do Registro CIVil do LOIS' línskí e Ida Sehalinskí.

Huíenuessler, espôsa do trito da Comarca de Taraguá Ela, brasil lira, solteira,
sr. Dietrich Hufeouetlsler; do Sul, 'E:stado de. Santa balconista, natural de Po-Dia 22

_ Ademar, filho do sr. Catanna, BraSIl. merode, neste· Estsdo,_:_ o sr. Jo!o Schreiner; Pedro Winter. Faz Saber que comparece- domiciliada e residente- o IIr. Honorato Bor-
ram no cartório exibindo os

em Tres Rios do Norte,tolini;
. .

Dia 01/0!/71 . docum<ntos exigidos pela lei nellte distrito, filha deGustavo Hemzler - o J o � em. Jaime afim, de se habilitarem para Rudolfo Klitzke e PaulaJunior, filho do .r. Car· Blanck,. funolOnárlO de A
casar-se: KlitzkeJos Htlinzler; r Comercial; '. f {

,

\
,.

,- {
- o sr. dr. Reinoldo - Wally Wolf Fiedler, 'Edital n. 7.370 de 15/12/70 Edital n. 7.373 de 15/1ªP70

Murara n ..sta cidade; _espOsa do sr. Ronaldo Elmiro Lemke e Otavio Jungton e
- o' meDino J o r g e Fiedler, em Curitiba;. Lucia Lindemann

Kastiller f i 1 h o do .r. - o sr. João MarIa
Êle, brasileiro,lolteiro,José Ka�teller; dOI Santoll; ..

lavrador, nallcido em Ja-
- á jovem lugelore - o Ir. Silvestre Stoilllil-

raguá do Sul, domicilia.Friedemann. ki; do e residente em Rio
.

- li g.roto Irineu Aral
f'D�a 23 I di, filho do sr. Batista da Luz, nelte distrito, l-

AU d Val I lho de Afonso Lemte e- o 1Ir.
_

ra o e. Araldi; Tecla Siebtlrt Lemke.Dia 24 -
- Osmar Gascho, filho Ela, brasileira, solteira,

- -o .r. Joio José Ber· do sr. Jo�o Gascho, em
doméstica, natural de Ja-

toli' JaraguazlDho; raguá do 8ul, domicilia-..:.. o sr. Fidelis Carloll - o ar. Alfredo Munds-
da e residente em Rio

Hruschka; tock, em Corupá. da Luz, nellte diltrito, fi.
- a garota Ivone A�al- Dia 02 lha de Augusto Linde-

di, filha do sr. BatIsta
_ a sra. Adélia Laz- mann eMaria Kreutzfe.ldt

Araldi;
. zaris, espôsa do sr. Vitó· Lindemano.

- Natalino Alperstaedt, rio Lazzaris;filho do sr. Gustavo AI.- � o sr. Arno Müner; Edital n. 7.371 de 15/12/70
perstaedt, em ItapocuZl- _ o sr. Ildemar da ·Irio Grützmacher e
nho;

. Costa, em Sio Francisco Urllula Baumgaertel
- a sra. Almermda do Sul· Ele, brasileiro. 50lteÍÍ'o,Moreira da Costa, em S.

_ Eiene GIara, filha do lavrador, nascido em Ja-Francisco do Sul.
sr. Germano dos Santos; raguá do Sul, domi.iUado

Dia 25
.

- • jovem Renilda e residente em Tres Rios
_ V Rosa Laffin Buerger, filha do ar. Her. do Norte, nellte distrito,va.

.

' bert Buerger; filho de Emilio Grützma.em Nere'.1 .Ramo!,. .. _. srs. Catharioa cher e Helga Klitzke- LUlzlnh� .N!col!n!, Gaseho, ellpôsa do sr. Grützmaeher.filho do 8r. J!iho .NICOhDl, João GlBcho, em Gari- Ela, brailileira, solteira,em ltapocuzlDho, . baldio
-

doméstica, nascida em- o Ir. Joio Ve.rglho _ 'o sr. Carlos Augusto Jaraguá do Sul, domiei-Borgss, em Corupá, Gerent em Alltorga - Pr. liada e residente à rua'- a ara. Clara da '

Cunha es p O I a do sr. Dia 03· Jorge Czerniewicz, nesta
,

1 d C I cidade, filha de AlbertoLeonardo Vida a u- - Arleta Schwed er, li:oha, em Guaramirim; filha do sr. Fraderico Baumgaertel e rna Mar-
_ Os jovens Alfredo Schw.dler; quardt Baumgaertel.

e na., filhos do Ir. Gua - o Ir. Ricardo Buer- Edital n. 7.372 de 15/12/70rino Pontieilli;
. ger, nesta; Herbert Schalinski e

- a jovem Au.rea, filha - o sr. Henrique KOl' Laurita Klitzkedo sr. Erwino Gramkow. ter.
Ele, brasileiro, solteiro,

Dia 26 Dia 04 soldador,.Dascido em Hou
_ o Ir. RobartQ da _ o sr. Waldir Rubini, pava, neste Eatado, domi-

Veiga Coutinho; em Barra do Rio Cêrro; -----------
,

- o ar, Estefano Fints, - a lira. Reinilda, es· - a Ira. Florida, espô
em Garibaldi; pôsa do sr. JOlé Ribeiro; aa do sr. Alfredo Bruch,
"- aarta, EdeUrudes - a sra. Olga da Silva, em Barra do Rio Gêrro.
Lang., em ItapoQuzinho; em Guaramirim._

- o ar. Ricardo Bauer.

Dia 27
_ a sra_ Emma; espôsa

do Ir. José Kasteller;
I
_ o 1Jr. F a li x Henn

J�nior, 'em Garibaldi;

Dia 07
- o sr. Alberto Zimer.

mano, em Guarsmirim;
- o IIr. Vitório Tecilla,

em Barril. do Rio C6rro;
- o IIr. Rufino Jankos

ky, nesta cidade.

Dia 06
- Paschoa, espôsa do

sr. Eugênio Pradi Sobri·
nho, em Itapocuzinho;

- Orlando, filho do sr.

Francisco Morbil;

Elzira Sehmidt
Ele, brasíleíro, solteíro,

eperärío, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Franeisce
de PauIs, neste distrito,
filho de Rudolfo Juogton
e Maria Dumke Juogton.
Ela, brasileira, soUeira,

dOlllést�ca, natural de Ja·
raguá d'o Sul, domicilia
da e residentl íem Tres
Rios dö Norte, neste dill
trito, filha da Alvim Seh·

E para que chegue ao GO·

Dheclmento de todos mandei
paS6ar o pllCsente edital q_c
será publicado pela impreosa
e em cal tório onde será
atixado aurante 15 dias. Se
alguém soubBr de algum ilJl
pedim<nto acuse-o para os

lins legaIS.
AUREA MÜLLER GRUSSA

Olicial

midt e

Schmidt.
Emília Staudt

•

.,

-:::

.,
..!

:, � I

Tem cara de motor nôvo, �desempenho de motor nôvo
e custa men'os da metade J

de um motor nõvo. "'�
os mais variados, que são uma

J,';'verdadeira tortura. Mas também, depois "

de passar por êsses testes, êle fjca

t
'

como se fôsse nõvo, ��
Tanto é verdade, que êle recebe a � .'1.�'

mesma garantia que a Fábrica dã " iii
a um motor nôvo: � 1!.i10,000 km ou 6 meses de uso. .:�

Se v. gostar, tanto melhor para seu � ,Il
carro: em 90 minutos, êle vai sair ';;Jde nossa Revenda como um carro de :.c,

���� �

{,

�.

Venha ver em nossa loja o motor
Volkswagen, reeondieionado pela
Volkswagen.
t::le fica tão nOvo, que v. é capaz de

confundi-lo cam um motor nôvo.
Felizmente seu preço evita esta

confusão: custa menos da metade de um
motor nôvo.
Mas faz tudo que um motor

nÔvo faz.
As peças originais instaladas e as

reeondieionadas são submetidas a testes

Jaraguã
fivenída marechal Deodoro,

Jaraguá do Sul -:-

Veículos Ltda.
312 (fundas)

SaDta CatariDa
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cemarca de Guaramlrlmnatal em Família
Milton Maiochi e familia

Jorge Mattar e familia

,Bruno Henn e familia

Ermes Kuchenbecher e familia

Nestor Pedri e familia

Waldemar Van Vossen e senhora

Rudolfo' Hoümann e familia

Alwin Schwarz e familia

Harry Hornburg e Iamílla
Alfredo Blanck e familia

Max Arthur Fiedler e familia

Ingo Klitzke e familia
Luiz Beletti e senhora

Ingomar Hornburg e senhora

Victor Viergutz e familia

Carlos Brandenburg e familia

Comarca de Guaramirim

Edital de Citação �:
O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direito R

Substituto em exereícío, da Comarca de Guarami- d
rim, Eltado de Santa Catarina, na forma da lei etc... m

FAZ SABER a todos quantos o presente edital J
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe- O
cimento tiverem ou Intereeser possa, que por parte n

dI!! VeneeBlau Kowalakí, beasíleteo, casado, -lavra- a

dor, resideate e domiciliado no.Iugar Sete 'de Ja- e

neiro, Municipio de Ma8saranduba nesta Comarca, p
atrÍlvéB, de seu procurador Dr, Hélio Alves foi C
requerida uma ação de Uaueaplão de um imóvel A

Edital de Citação
o Doutor Carlos Prudêacto, Juiz de Direito

Substituto em exercício, da Comarca de Guaremtrtm,Estado de Sinta Catarina, nil, forma da lel ItC...

Rololoaría Hertel d W lte H t I FAZ SABER a todos quantos o presente editale a r er e
coin o prazo de trinta (30) diils virem, dêle conheci.

-----V--S-h---k--I--f--o-I-o
-

menro tiverem ou lntereeser poase, que por par.te deEugênio ° c möc e e amI la Frallcilco Koslopp, brasileiro, calado, lavrador, rtsi�
---------�-------- dente e domiciliado no lugar Linha Massllranduba,Alfeu Peters e familia Municipio de Maslllranduba nesta Comarca, através
__________________ de seu procurador Dr, Hélio Alves, foi requerida uma

Lauro Franz e Iamílía a,ão de Usucapião de um imóvel localizado em L.
Massar.nduba. Municfpio de Massaranduba com ii

------------------ ãrea de 46,117,50 m2 com as seguintes confrontações,Bruno Wolf e familia Frente, com 167,70 m com a Estrada Geral, fundos:
__________________ com 167,70 m, com terras de Julio Wenk, de um lado
Onadir de O. Motta e familia I com 275 m, com terras do requerente e de outro lado

com 275 m, com terrls de Julio Wenk, feita a luen
tícação Prévia da posse foi julgada PROCEDENTE
Por' sentença. E para que chegue ao conhecimento
de todos e não pOSSIl �o futuro ser alegilda igno
rêncle, mandou expedir o prellen re edttal, que será
afixado no lugar de costume e publicado na form.
da lel. Dado e pessedo nesta Comeres de Guereml
rim, no Cartório do Cível e Anexos, .aos vtnre e oito
de novembro de mil novecentos e setenta, Eu, [es)Ralf Fllltin, Escrivão, o detilografeí I subscrevi.
(as) Carlos Prudêncio, Juiz Sublltituto em Exercfcio

CERTIDÄO
Certifico que. prellen te cópla confére com o

original do que dou fé.

Guaramirim, 28 de novembro de 1970
RIlIf Faltin, Esctlvão ,

Jorge Meier e' Iamílía
.

Silvio Engelmann e familia

Ângelo TorineIli e .Iamílía
Ricardo Grimm e familia

Tharcício de O. Motta e familia
José �os Santos e familia

Albrecht Borck e familia

Hermínio, Anacleto e familia

Genésio da Silva e familia

Walter Schulz e familia

caU'bdo em 7 de janeiro, Municipio de Mal!sa-
nduba com a área de 176.366 m2 com as segnín-
I eonfronteções: Frente, com 152 m, com río 7
e Janeiro, fundos, com 175 m, com terras de
uti Spézia, de um lado com 1,125 m, com terra8
e Henrique Marezana, e de outro lado com 1.040
, com terras de Leontino A. Oliveira. Feita a

u8tificação Prévia da .pOBse foi julgada PROCE,
ENTE por lente_ça. E para que chegue ao eo-
hecímento de todoa e não pOIsa no futuro ser

legada ignorincia, mandou �xpedir o presente
dítal, que será afixado no lugar de eostume

'

e
ublicado na forma da lei. Dado e paaaado nesta
omarca ,de Guaramirim, no Cartório do Cível e

nexos, a08 vinte e oito de novembro de mil no-

Certificado Extraviado
Eu, JAMIRO WIEST, breslletro, casado, indus

triário, declaro pare oe devidos fins que foi extraviado
o Certificado de Propriedade do veículo Wemag
Fi�ore, ano de fabri�ação 1965, motor n" F·002 236,
placa 108889, cõr CIOZI.

Jaraguá do Sul, t t de dezembro de 1970.
,

IAMIRO WIEST

veceotos e setenta, Eu, (as) Ralf Faltin, Escriviio
o datilografei e subscrevi.

'

(aB) Carlos Prudêncio, Juiz Substituto em Exercicio,

CERTIDÃO
Certifico que a presenta cópia coníêre com

o original do que dou fé.
Guaramirim, 28 de novembro de 1970

Ralf Faltin, Escrivão

lo

TOME ESSA MEDIDA DE SEGURANÇA NESTE REVENDEDOR:
:

COM. E IND. BREITHAUPT ,S.A.
r' Inscrição Estadual nQ 29 - Enderêço Telegráfico: "BREITHAUPT"

" Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul,. Sta. Catarina .. Fone: 262, Caixa Postal: 3

Obrigatório o

uso do cinto de

segurança
No próximo ano, para

o emplacamento dos vel
culos automotores com

capacidade superior 'a
30 HP, o DETRAN exigi
rá cintos de segurança,
extintor de incêndio e

apresentação do cartão
de Identiflcação do Im
põsto de Renda. A iDI·
trução loi baixada pelo
Conselho Naciónal da
Trânsito, devendo ler

cumprida em todo o país,

Professara '

A. ",Escola Partleu
lar Jaraguá", oferece
yaga para Professôra,
com prática. Interes
sadas deverão apre
sentar-se na secretaria
da ComunidadeEvan
gélica Lutherana.

VENDE-SE
Uma' CHÁOARA, lito

IM Santa Luzia, com Clasa

nov.,de alvenaril, I COD-'
tendo também 14 mil
pés de banan ...
Informações no Hotel

Oentral, com o Ir. Joio
ReberU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Art. 8.°) - O art. 247, 'Título VIII, Capítulo IV,
Seção 2.a, plllsllrá II ter a seguinte reda�ão:· Art. 247).
Pela preatação de serviços de numeração de prédiol.
-depõsttos de bens móveis, semoventes e mercadortas,
·de altnhementoe c ntvelementcs, de cemitérios c de
conservação de estradlls de rodllgem, serão cobrildl'

paliará a t.r a seguinte redação: Art. 163) - O as lIeg.uintes lixas:

lan,am.nto s.rá anual e o reoolhimento se fari em Art. 9.·) - O ítem V, do Irt. !47, passlrá II ter

4 (quatro) cotas, nOI mêse. de fevereiro, maio, II leguinte reltação: V) - De eonaerveção- de Estra

agôBto • novembro, cencedeudo-se o desconto de da. de Rodllgem:
!% (dois por oento) por mêe para pagamento' an Arl. 10.°) - O ítem V, di! Tabela IV, anexe a

tecipado, calculado sôbrs o valor de oada cota, de êste código, pllssatií a ler II segllinte redação:-.
conformiliade com os mêlea de antecipação. li -- Taxa de Conservação de ESlradas de Rodllgem.

Art. li) - O parágrafo r. do art. 196, OapÍlulo 5.1 - A Taxe deflnlds no art, 247, ítem V, será IIlri.

III, Título VIII, Seção 2.", pasurá a ter a seguinte bulda II Iodos os proprietários de imóveis rurale do

redação: Parágrafo I) A Taxa !!Irá oobrada com municfpio, eluda que Iiglldos 110 slstema viário por

base no valor do ealário mínimo vigente no Muni- caminhos ou eetredes parttculares ou esreduete, dêsde

eípio e incide sôbre O número de peaseal empregado no que de uma ou de outra forma se beneficiem de vias

estabeleoimento, incluídos os titularas, gerentes, públlces lIujeiti!ll à conaerveção.
adminístradorea e diretores, de acôrdo com o dis- 5.1.1· A bese de cálculo da TIIXII de Coaeervaçêo

pôsto na Tabela V, anexa a liste Código. de Estrll(jil5 de Rodagem é sôbre o metro linear de

Art. t.) - O art, 198, Título VIII, Oapítulo utrada seudos-

III, Seção 2.·, pauará a ter à segointe redaçãor I) - Alé 50 melros lineares, Taxa Mínimll 3,5 %
Art. 198) - A TaXI de Lícença de que trata esta II) - De 51 li 100 melros lineare., por

Seção, independe de lançamento e será arrecadada melro IiBeilr 0,07 "

quando dá concessão da Licença. /
III) - De 101 ii 150 metres líaeeres, por

Parágrafo Único - O cálculo da Taxa inicial melro Iinellr. 0,06 "

sa fará: IV) - De 151 II 200 melros Ilneares, por -

melro linear
'

0,05 ,.

a) - Quando Intes de 30 de jlJnlto, na base V) _ De 201 II 300 melros lineares, por
de daodécimoa dOI miles fa!tllntes ao semestre a melro linear 0,04 "

o segundo semestre sllrá l.noado para recolhimento VI) _ De 500 metros lineares em dienre, pllra
em setembro; cada 100 melros lineares ou frllção, mai. Cr$ 2,00.

b) - Quando flepoi. de 30 de [unho. na baFe Pllrágrafo Cínico - No CIISO do proprielário

de duodêeímos dOI mises fahantes .té o fim do possuir imóvel que confronle com embos 05 lados di

exercício. esrreda, II Taxa resultanre, será cobrada com. 500;.
Art. 5.°) - O art. 200, Título VIII, Capftulo (ctncoenre por eenro) de redução.

.

III, Seção 3 a, passará a ter a seguinte redação:- Arr, 11.) - O art. 252, THulo VIII, Cllpflulo V,

Lei n. 286 A Taxa de Renovação de Licença para 108lllização IIlterlldo pela Lei D. 206, de 18 de dezembro de 1968,
á b d- com b-Ie no -alor do I-l:&rl"o m'lll'mo pllssllrà II ter a seouinll redação: Arl. 252) - A.

Autor,'za o r.hefe do Executivo Monicipal a ser co ra o o • o .. 1 ti

- 'g t "uOI'cípI'o' e I'nel'de sôbre o n'mero do alfcolas dlls TIIXIIS de Serviços UrbaRos, serão co-

eelebrar convênio com a Fundaqão Serviços de VI en. no ... u ,

(FSESP pessoal empregado no esta:belecimelólto, incluíd08 bradlls de conformidllde com 08 décimos por cenla

Saúde Pública). os titulares, gerentes, administradores e diretor.s, do valor do slllário mínimo mensal vigente DO Mu-

Eugênio Vitor Schmöckel, Prefeito Municipal de acôrdo com o disposto na Tabela V, anexa a nicípio em 31 de dezembro do IIRO imedialilmenle

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, �m êste Código, o lançamento ssrá anual e o rtfcolhi" IIDlerior ao exercíciQ fiDIIDceiro c serão dlfinidas em

exercício. n. uso de suas atribuições.
c

mento se fará em duas cotai semestrai., nos mê regulamenlo bllixado pelo Executivo.

Faço Ilaber a todos os habitantes diste Muni- seB de março' e setembro. Arl. 12) - O IIrl. 255, Título VIII, Cllpilulo V,

oípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san· -

Art. 6.°) _ Fica criado o Parágrafo Único no passllrá II ler a seguinle redllção: Arl. 253) - A Taxa

eiono a leguinte lei: ,art. 200, que terá a seguinte redação:. Parágrafo de Serviços Urbanos será cobrado jllAtllmeDte com

Art. 1.) - Fioa o Chefe do Executivo Muni Único _ A Taxa para Profissões Liberais • Ati- os imposlos sôbre dS propriedades imobiliárias, o

cipal autorizado a celebrar convênio com a Fun· vidades Autônomas, será cobrada cem base no IlInçllmenlo aerá IIDUlll e o recolhimenlo se fará Im

daçio Serviços de Saúde Pública (FSESP), para a valor do salário mínimo vigente no Município, de qualro COllIS, nos mêses de fevereiro, maio, IIgosto c

execução dOI lerviçol de retirada e reposição de aeÔrdo com o dillpôsto na Tabela V, aDexa a 6ste novembro, concedendo"lIe delicoDloS de 2% (dois por

calçamento e reatêrro de valas, com fornecimento Código e o recolhimento Ie far' em dual cóta. cento) por mês pilrll pagamenlo IIDtecipado, clllculilda

transporte e distribuiçio de areia para o asseDta· semestrais; noa mêael de março e aetembro. A Ta. sObre ° valor de cada COla, de conformidade com

menta da rêde de distribuição do siatema de abaa-
xa inicial, será calculado d. aoôrdo com o dispôeto os mêses de IIntecipllção.

tecimento de água da �idade de Jara,guá do Sul. no Parágrafo Único do art. 198. .

Arl. 15.} - O 'flem 1.6.2., da Tllbela IV, IInCXII

Art. 2.) - Eata lei entrará em .vIgo� �a data Art. 7.0) _ A Tabela V, constante da Lei n.o II ê.te Código, pllllsará a ler II aeguinte redação:

d. sua publicaçAo, revogadas as dlSpolllçoea em 159, de 22 d. dezembro da 1966, altarada pela lei 1.6.2 .
...:. Perpélua:

contrário.
.

n.O 187, de 21 de dezembro de 1967 • regulamen- 11)_ Até 6 melros quadradol de área, por m2. 10%
Palácio da Pre!eitura Municipal da Jaraguá tada pele Diareto n.- 111/67, passará a ter a .e" b) - De mllis de 6 alé 1.2 m2 de árell, por m2 20%

do Sul, 17 de dezembro de 1970.
. "uinte redação' c)- De maIs de 12 m2 de árlll, por m2 40%

EugêniO Vítor Scbmöckel
.

Prefeito Municipal, em ex.rcício
- TABELA V - Arl. 14.) - O ítem IV, da Tabela IV, anexil ii

A presente lei loi public�d!, .nelta D.iretor!a Taxa de licença para localização e renova.
êste Código, pllsaará a ter II seguinle redllção:

de Expediente, Educação, �aude e Alllstêncl8 l'ão 'de licença para localização de estabe. 4 - Certidões e Alestados:

Social. aal 17 dias do mls de dezembro de 1970, Y

d
4.1 - Por Iiludo ou fração, IIté 33 linhas 2%

João Mathias Verbinenn, Diretor em Oomisllão lecimentos comerciais, industriais e e preso " ) E I
. . 1 d

tal'ões de servil'os de qualquer natureza.
Arl. 1". - sIll �i. entrarll Em vigor em .0 e

Y Y jllneiro de 1971.

IteDS Especificação :!II��:� :;:In��: Art. 16.) - Revolam·se ilS disposições em con'

trário.
'

Palácio da Prefeitura Municipill de JarllgulÍ do

Sul, 17 de dezembro de 1970 .

Eugênio Vílor Schmöckel
Prefeito Muaicipal, em exercícto

A presénte lei foi publicada Desta Direlorill d.

Expedienle, Educação, Saúde c Asslslência Social,
aos 17 dillS do mêl de dezembro de 1970.

Jeão Mathill. Verbinenn, Diretor em comi.sii.

ESTADO DE SANTA OATARINA

Prefeitura �unicipal de Jaraguã do Sul
Lei n. 285

Oria a Biblioteca Pública Municipal e dá
outras prcvldêneíee.
Eugênio Vitor Sch.möckel, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarína, em

exercício, no use de suas atrfbulçõea.
Faço sabar a todos os habitantes dêste Muni

cípío que a Câmara MnDicipal aprovou e eu aan

eíono a seguinte lei:
Art. 1.) - Fica criada a Bíblíeteea Pública

Municipal de Jara"uá do Sul, com o nome de

"Biblioteca Municipal Rui Barbosa".
Parágrafo Único - Serão incorporados a esta

Biblioteca os livros e.demais ímpressoa distinados
à Biblioteca Públiea, existentes na Prefeitura Mu

nicipal.
Art. 2.) - Será fixada uma verba ne orça

mento anual da Prefeitura para a manutenção e

ampliação da Biblioteca Municipal.
'

Art. 3.) - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publíeaeão, rengadas as dispoliçõel em

contrário.
Palácio dI> Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 17 d. dezembro de 1970.
'

Eugênio Vitor Bchmöekel
Prefeito Municipal, em exercício

A presente leí foi publicada nesta Diretoria

de Expediente, Educação, Saúde e Assistência So

cial, aos 17 dias do mês de dezembro de 1970.

Joio Jolathial Verbinenn, Diretor em comissão

Lei n. 287

Eugênio Vítor Sohmöckel, Pref8ito Municipal
d. Jar.guá do Sul, Est.do de tlanta Oatarina, em

•:nrcrcio, no OHO de suas atribuições. 1
Faço laber a todos os habitantes 'diste Muni-

.ípio qlJe a Oâmara Municipal aprovou e eu lIaD" �.� ,

eiono • seguinte lei:
.

Art. 1.) - Fica denominada de JAOOB AL- 1.3

FREDO EMMENDOBRI'ER, a pontl pinail em 1.�

oonstrução sôbre o rio Itapocú, que lir.rá II ruas 1.5

Ney Franco. e Miguill Salai, n8sta cidade de Jaraguá �.�
do Sul.

"

Art. !.) - Esta lei entrará 11m .igor na data 1.8

d. Bua. publicação, re.ogadu 811 dispoliqõeB em �:�O
contrárIO.

.
Palácio da Prefaitura Monicipal de Jaraguá �'g

do Sul, 17 de dezembro de 1970.
.. 1'11

Eugênio Vítor Schmockel •

.

.

Prefeito Municipal, .m exercíoio 1.14

Ä prellinte lei foi publicada nesta Diretoria 1.16

de Expediente, Educação, Saúde e Assistência SD' �.��
cial, aOI 17 di811 do mêl de dezembro de 1970.

João Malhiu Verbinen, Diretor am comisllão 1.1891.1
1.20
1.21

Altera o Oódiro Tributário. 1.22

Eugênio Vítor Schmöck.l, Prefeito Municipal 1.23

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarina, em 1.2t

exereíqio, no uso de luas atribuiçõel. 1.26

Faoo saber a todolos habitantal dêste Muni- 2

cípio Que a Oâmarl Municipal apro,ou 8 eu san' 2.1

eiono a asguint. lei: 2.2
Art. 1.) - O Parágrafo Único do art. 166,

Oapitllio III, Títolo lV, pnsará a ter a seguinte 3

redação: P.rágrafo Unico: O lançamento será anual 5.]

• o recolhimento se fará em quatro cOtll, nos
5.2

mês•• de fiIVerairo, maio, a&,Ôsto, II novembro, eon-
3.5

eedendo se o delconto de !% (dois por cento) por
3.4

mil para pagamento antecipldo, c81clSlado sôbre '"

o nlor de cllda colll, de conformidade com oe

miles 'de antecipação,
.

Ärt. 2.) - O arl. 163, Título V. Capitulo III,

Pessoal em,regldo no I,tabelecimento, inclosive,
titularea, gerentel, administradores e diretores

Illtabelecim.ntoa Diferlol:
Trabalhando 86
Mllnol de � pessoal
Da 4 a 6 pessoas
Da 7 a 10 pelso.,
D. 11 a 20 peSBall
De 21 a 30 peSloal
De 31 a' 40 passaal
De 41 a 60 peSSOBS

De 61 a 60 peno81
De 61 8 70 pessolI
De 71 a 80 pessoas
De 81 a 90 peasoas
Da 91 a 100 pessoas
De 101 a 120 pesso••

De 121 a 160 penoas
1)e 151 a 200 pSliOl.
D. 201 a 300 penoas
Da 301 8 400 pessoas
1)e 401 a 600 pelsoaa
D. 601 a 600 pessoal
De 601 a 700 penoal
De 701· a 800 peRSOU
De 801 a 900 pessoas
De 901 I. 1 000 pessoas
Maie de 1.000 plUOas

Profissõel Liberais
Com curso superior
Sem curat'l superior
Atividades Äutônomlls
Carroceiro. ou Boleeiros 5%
AUlomóveis de Aluguel (TaxiI) 10 "

Trllnsporte Autônomo cl veículo a motor 15 "

Terraplenalem 20 "

Estabelecimentos que exploram BoiIes
Cabarels, Ca..a de Jogos e Aposta.
e estabelecimenlos Congeneres Per·
mitidos _em Lii

. Lei n. 288

20%
26 "
40 "

77 "

16,0 "
225 "

320"
Ob386 " Vereadores e Fiscais de ras

450 "

515 " estudarãoporc;orrespondênciai80 "

6'2 " Os Vereadores dos MunicípiOS di todo o Brasil,
706 " os fiscais $Ie obras, contadorr.s e oulr08 funcionários.
835 " das Prefeitura. e Câmlras poderão, a pllrtir .de oulU'
966 " bro, estudar em casil. por correspondência, as técnicas

1.156 " legisiativllil e de IIdminislração dos serviços públicos
1.286 " locais. gastllndo lIpentls o I!êlo doa correios.

1.t16 " É o que o Inslitulo Brll•. de Admin. Municipal
1,605 " (IBAM) eslá anunciando, COIl'l o IlIn,amenlo graluito
1.926 " de seus DaVaS cursos por correspondencia.: Técnica
2 246 " Legislaliva; de Obrlls; Preslação de COD!IIS do Fundo
2 666 " de Parlicipação e demais Fundos Federais; e Orgl-
2,885 " nizllção do Cildllslro Fiscill - Imobiliário. ,

3.2fJ6 " As lições dos éursos por correspondência, num

38t8 " miÍximo de dez para clldl lipo de curso, são escrit�.
em IiDguagem direta e de fácil compreensão, ellerao
remetidas sem qualquer despesll para o alUDO, à me"

dida que êsl!!: fôr devolvcodo IS qoeslões da maléria
allterior..

As inscrições acham-se libertas DI seda' da es'

cola Nacional de Serviços Urbanos - Rua Miguel
Pereirll, 34 ZC·02, 'OB, podendo matricular·se qual
quer servidor municipal que Irllbalh. num dllqueleS
selores. '.

Nos próximos dias, lôdllS, IIS Prefeit",ras e Ca

mllrilS receberão folhetes explicativos conlendo ins

Iruçõe. detalhadas söbrc .01 cursos e formulários paril
inscri�ão individual.

40%
20 "

200%

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I .
ROLF A. ZEH.DER. i

] . Fábrica de Rádios e Radiolas HI-FI e STEREO - Loja de Discos -. Últimos [..

Lançamentos - Consertos de Rádios e Radiolas em Geral
Completo estoque de peças

Hua Francllico Medelro., t57 - ".ragu" do Sul - Santa Catarina
,

'

J
'

.

de um Natal Feliz e um Ano Nôvo cheio de Pro�peridade. I I:
"���������������������������Á
oooooo�����oo�oo���oo�oooooooooooo�oooooooooooooo�oooooooooo�oooo�oo��oooooooooooooooo��OOOO��

Inscrição no E.tsdo, 205 FUND IçAO . C.G C.M.F.: 84431154/001
00 Fábrica de máquinas para prensar tubos de cimento· Fôrmas para tubos vibrados e demais artefatos da �
ti cimento· Seoadores e resfríadorea de arroz > Betoneiras basculantes de 250 litros· Betoneiras de 350 e 600 m
I:M litros, com e sem carregador. Guinchos para 2.000 quilos. m

� Representantes exclusivos dos produtos "PFEIFER" (Alemanha)-para o Brasil, Paraguai � Uruguai W
00 End. Telegr.: "Menegotti" - Caixa Postal, 88 ..Telefone, 367 . Rua Preso Epitácio Pessoa, 2.147 . Jaraguá do Sul - SC �

I \ I
.• Aqradecemos a preferência no decorrer do ano de I
•. 1970 e saudamos nossos çlientes e amiqos pela I
� passagem do Natal e desejamos Návo Ano 00
00, �

m _ pleno de prosperidade.' . ;
00 .

. �
�OO��OOOOlm�OO�OOOOOO�oo_oo oooo�oom����oooooooooomm��OO!l���OOmUmOOiUIm_ali

I

RUBINI I N DUSTRIAL LI M ITADA
Parquet

Caixa Postal: 136

Tacos Plásticos Botões
Rua Ângelo Rubini JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina

. Aos nossos ·clientes, amigos e fornecedores, desejamos os

melhores votos de um Feliz N�dal e

.

Prosperidades no decorrer do Nôvo Ano.

1970 ========8 A L VE======== 1971

. ���BUiOOOOOO_OOOOOOOO�IiOOOOOO�OO�OOUiiill�OO�OOMOOOOilfilmOOU_�����OO�OO�OO
�

.
.

,
"

\ 8fi

I 5 O (3 i e d ade G r ti f i G Ci fi \7 En ID rI ·b t d Cl. I
� TIPOGRAFIA _ PAPELARIA _' LIVRARIA _ IMPRESSOS DE TODO GÊNERO' I
� �
� �

I Agradece aos, seus distintos amigos e freguêses I
- � a atenção dispensada, cumprimenta' e deseja �

ti FELIZ NATAL e =
� ,A �

m
'

. Próspero ANO NOVO II
I

>
I . �

�.OO�OO�OO_�"���.�������OO��OO����ME���OO���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústria. de máquinas KREIS btda.
Rua ,Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 227 _. Caixa Postal, 84

JARAGUA' DO SUL SANTA CATARINA

empacotar L E I T E

U li I i de d e

líquidosdeMáquina
r 1ã:lI.'l:..<ilIi
t 3YJfllfB

outrose

Para empacotar Leite, ou outro qualquer tipo de liquido, em embala

gens plásticas,. em forma de tripa, préviamente 8sterelizado de fábrica. A

produção contínua 6 de 600 a 800 pacotes horários, empacotando e {feahanlto
simultâneamente -.

Caracle.rís lic as
, ,

É composta de um depósito alimentado.r em aeo inox, com capacidade
para 8 Iítres, com uma valvula no interior que regula o nfvel do liquido. De
um cano tambem em aço inox no qual é colocado o plástico onde é acondi

cionado o liquido, com oapacidade pua 30 m. De um dispositivo que fechaje
corta- o plástico, sendo o mesmo refrigerado com água corrente. Dimeosõ6s
da máquina, 2,30 m de altura por 50 cm. de largura, pêso 60 kl,

Funcionamenlo
É equipado de 'UIII conjunto de eomando eletrônico com te Ifunciona

mento .emi-automatico. Contém uma chave geral, fusfveis, uma chaTe �.ele
tora para regulaglm do ealor, potensíêmetros para: regular o tempo de aolda,
regular o enchimento e regulagem de .produçio. Tam ca,!,8cidade para traba

lhar corno qualquer espeslura de plá.ticOI, lendo fabricado par. ligaçi)el �de
220 V. ou a pedido par. qualquer tenlio. Dilpensa completamente a fnltalaçAo
de ar comprimido e a lâmpada ultr...violeta para a .sterelização do�plástico.FECHADO

ABERTO

Cumprimenta a seus freguêses e

amigos desejando LJm
Feliz' Natal e
Próspero �no Nôvo

Fo���as ��AgO::te�a:�:s :� ��riO. t O�}�_ • c'!,o"'an de v2.! Q. i
Edificio da Prefeitura.

J JARAG�r��a �tLechal DI!�doro da �ÄNT�'Ó!�ARINA
---

Peças e Acessorlas (Ford e Willys)
Oficina Mecânica :..... Posto de Sertitol - ,aBOliDa. óleo diesel, lubrificante. em
geral, lanção e lubrificação, etc - Oonserte - reforma e retifioação de

automóteis linha Ford ,e Willyl.
Para retificar eeul motoraR prOGure imediatameDta o Posto Wolf Ltda.

.
o preferido da oidade - Sarviço r'pido e garantido

tecelagem e Ceaafecções
"EDUARDO"

- de _ Agradecemos a preferência no decorrer do ano de 1970 _e saudamos
(noBSOS clientes e amigos pela passagem do Natal e desejando �

�!)oOoo"'_� o4)o_oQ)o,......::::r:.�::�:d�I:��'_'�F4j
Eduardo }4'rancisco MlnD

Rua Rodolfo Hofeous.ler, 302

Jarlglli do 8111 Santa Catarina

Deseja a seus freguêses e

amigos Feliz Natal e
próspero Ano Nôvo ��de

i
ADVOGADO nOI fÔrol d.

Slo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
Janeiro - Brasßia.

Processamentos perante quaisquer Mio

l
níatêríes, Autarquia. e Repartições Pública.
em geral.
Escrit6rio CentraI.

1
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52-189()
f ZC-39

1 Rio de Janeiro

I ����:�aF�A�������

SorveJeria Skimel
-de

FELIX WOLF

Avenida. Mareohal Deodoro da Fonseca

Jaraguá do Sul Santa CatarinaRepresentação -I
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re-

presentar firmas desta cidade naquela Deseja a seus amigos e fre-
CAPITAL à base de comissões. Favor

1
A F r N t 1dirigir-se ao Sr. A.. J. da Silva. gueses e IZ a a ' e

__

__Ca-iX_a_P_o_8t_8_1,_1_39_8 I
__

próspero Ano N.ôvo
_

CUR:::TIBA - PARANÁ"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fábrica de Persianas, de Fitas de Aluminio e Madeira

Francisco Engler Sobrinho
Caixa Postal,112 - Rua Joinville, 891

I,

Para a completa decora-
ção de seu lar, '

prefira PERSIANAS de
,

FranciscoEnglerSobrinho .

. Com capricho e,

dedicação, oferecem con

fôrto e beleza ao seu

ambiente.I
A firma aceita pedidos,
sob medidas e

.
dá assistência técnica.

"Lar decorado com
Persíanas de

,

Francisco Engler Sobrinho
é maís confortável."

�araguá do Sul Santa Catarina

CU'mprimenta aos seus distintos freguOses e amigos, desejando um feliz Natal e Próspero Ano Nôvo
I ."

....................._ --- �
Vende-se

;-------------;... .

Ba. e Chuppascapia'�
Gruta· do leãO

'

- de
ALICE G. PATSCH

Avenida Marechal Deodoro.da Fonseca
Jaraguä do Sul - Santa Catarina

L ê i a
A

"Por Esse Mund o de Deas"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura e do me

.
Ihor quilate literário. ("A Nôtfcia'·-Joinvilll).

A Tenda na T i p o g r a li a A v I D i d a

8 na .ua filial.

Casa Walter
- de

Walter Kumschlles

Saúda a todoe com um Feliz Natal I
venturolo Ano Nê?vo

'- -

Tratorea de Elteira.
das mafOU, FIAT 70 OI,
e CATERPILA D-4-D,
ano 68 e 69.

�

Preço 1 villta, ou Im,
eondíeõea, ótima oportu
nidade .

Tratar em:

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

-x-

fiugura aos seus ôistlntos fregu�ses e

amigos um FELIZ'NATfiL 'e

prôspero fiNO NOVa,

I
:"

I
I .

Vende-se.:
Terreno

Situado 9 km. do oentro
,

de Cc:irupá, na Eltrada
Nova Corupá • Silo Ben
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 mitral
própria para construção
de caaa de veraneiot
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Oorupá.

Ca_plnhl di EHntiI .1CIYIII
.

'

O hasteamelio d.
Bandeir. e o canto

, do Hioo NaCional são
obrillalórios, um. vez
por se·mala, 'III lodol
oe '�18Iabelecimeolos

Ide
qualquer Ilrliu de

ensino, públiCO' ou
,

parliculares. ,

�-------------- -------------------------------�

TERRAPLEN�GEM FUCK LTDA.

��====================' Rua CeI. F,dderson, 2309
_....;.------------------...,..--------o;ICaixa Pestal, S - 'fel. 38

T A I Ó • Santa ·Catarina

Recau'ch'utagem ZONTA
" ,

DE

Walmor - Zonta
Recauchuta,em • Recí,lg.m - CODsertos e. Gerli.. Pneus

Agora com mãquinas modernas em suas novas instalações.
Rua Rio Branco, a. 125 Jarago'i do Sol - Santa Catarina

Saúda 'os seus distintos freguêses

e amigos desejando Boas Festas

e Feliz Ano Nôvo.

•

Ind. de Madeiras
RUDOLF S.A.

Roa Venânoio da SiJ •• Pôrto
JARÀGUÁ DO iUL '- S. CATARINA

/

Cumprimenta seus freguêses,
I '

foraecedores e amigos desejando
BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO

I�-
.

/

Vende-se
Lma Biciclelil mlrca

PILOT, eSlranreira em
estado de nova, preço à
combinar. Uma Gait.
Todeschlnl, em perfeito
Isl..do.

Trilar nest. redação.

Vende-se
Uma propriedade com <l ar·

queíres, cala e faDeho. Uma
vage de milho, com SO ou <lO
.acos de milho.

P
. . . A 1.800 metrol do eomércle,recresse com prance de Vendas em Elelro·_Domés- do grupo escolar e da Igreja.

IliCOS.
Interessados deverão apresenter-se na' Av Umaaltitude média, também

, . com luz elétrica.
Marechal Diodoro, 890, no horário comercial. '. I' Tratar em Nerea Ramo•

...... �------ii-iiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..' REDELAR COM. E REPR. LTOA. ��fto��OPriet6riO sr, 1oflraldo

'andadoras . Pracistas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Quinta-feira 24-12.70' PagiDa

I����ci)
I Bebidas -Max Wllhelm S. A.

� t:lEG6\� Matriz: Jaraguá ào Sul - Rua Joinville, 594 - Fone, 222

Filiais: Rio õo Sul e Florianópolis

I Agora, o maior revendedor

dos P r o d u te S "B R • H III ."
no Estado' de Sánta Catarina

E, a maior e· mais tradicional fábrica de Refrigerantes do Estado

Olllm]prnmcnta os seus fregilllêses e
00

W
- amngOls externando sínceros votos die \11

II loas festas e Próspero Ano NÓfOl I;����m��oooooooooooooooooooo.oo�oooooo�oooomooooooooioommoooooooooo�m�oooooooooooooooooooooooomoomoo
Xh " ;, ,,� t •••��.� 'ftC c.y..':..·.:, c c x 0==============================0
8 fi U "

I!.· Auto
I

Mecânica Central ::� 1,',' ,

-

II,ij: = de _

"

ß.8,1I, Oficina Mecânica São José 1,',( Alfredo Reeck g - d. -..,

<,8 g I' . Adinor P. Wunderlic.h "
g Consertos 'em geral ... Retifica de Cilindros B 'U "
� ... Assentos de Válvulas ... Solda Elétrica, etc. �l � Consertoe e.. Geral de Automótlia e Caminhões II

I
Rua Reinoldo Rau 8 II RDa JoiD,m. I[n. ....:. Jlrarai do Sul - Sant&. Catarina "

JARAGUA DO SUL - Fone 328 - SantJa Catarina g II Ir
8 U "
iJ II II

I Deseja �aos seu,s amigos e � II Deseja aos seus amigos e freguêses r,
freg�eses Feliz N�tal e � II. Feliz Natal e próspero Ano Nôvo II

.
. prospero Ano Novo i111. .

II
. , :J II II•••••••••� ,��!U••••••• , ••••••••�••••••••� ••••••• 'r· r······,·······'r···.····••==============================.

A VIDROLAR
de

WALTER HILLE

Av. MIII. Deodoro da Fonseca

Jllraguá do Sul - SC

Desejll e seus Freguêses e Amigos
seus melhores votos de um Feliz
Natal e um Pró,pero Ano Nôvo

Churrascaria
.

Alvorada
Bar e Café

- de

BBRTHOLDO MAX DOBRIN,O

Casa Sehmítz
Av. Mal. Deodoro- - Jaraguá no Sul

Saúdo seus fréguêses e amigos

almeianôo o tarjas um

Feliz Natal e

próspero Ano Nôvo

I
I
I
m

I
00.

---.... -----------,--

. D;.';e;:'-;;-;;'-;;'::�
II. A.T.fih�DO "

lilIorU6rio ao lado di Pref.itura

URAGUÃ DO SUL

,....._.... .u....... e.r ..... �

Deseja a seus amigos e freguêses

I Feliz Natal e prosperidades no ano de 1971
'

Lanznaster • O seu Relojoeirl
Jóiu, Relógios e A r t i g o a para .presentes

Fazemos tado para lhe lervir bem

A, .. Marechal Deodoro da Fonseca, 364
JARAGUÃ DO SUL - SC

Cumprimenta a todos 'os seus freguêses e

amigos desejando a todos um Feliz Natal
e um Venturoso Ano de 1971

BRANDENBURG & era.
estabelecido oom

FABRICA DE VINAGRE
à rua Joinville

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Aos amigos e freguêses
Boas Festas e Feliz Ano NOvo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l . Indústrias Reunidas �araguã 5. fI. I
11 ",","'''''

Fundação d. RODOLFO HUFI!NUESSLER
.

I�
=1-111

MARCA QEGlSTRADA

:I Deseja um !VAIAC aleore e telia, e I:

I · prosperidades no ANÓ NOVO . I
..������������������!J8!���������Á )

--------------"--

Bar e SorveleriaLoja e Confecçöes P R A O I
=========DE=========

GUILHERME PRADI

Desej a a seus amigos e freguêses
FELIZ NAT4L e

PRÓSPI<mO ANO NOVO.
�---------------

-------------�

F,ARMÂCIA CENTRAL
---------DE---------

'Francisco Alves

Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan

JARAGUÁ DO SUL· S. Catarina

Deseja aos seus distintos

freguêses e amigos
votos de um venturoso

ANO NOVO.

�---------------

__..-----------------�

Artarna Ltda.
Fábrica de Esquadrias de Fe,ro
Rua Jorge Czernlevlcz, 1034 - llrlluá do Sul - SC

Almeja a seus amigos e

freguêses um Feliz Natal

e uni venturoso ANO NOVO.
�---------------

CASA COMERCIAL
,=====DE=========

José João Vailatti

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1763

JARAGUÃ DO SUL SC

Apresenta a seus distintos

freguêses e amigos seus

melhores votos de FELIZ
,

I

NATAL e próspero
ANO NOVO.

�--------------

Deseja a leUI fragusllas e amil:ol ':J
lIeUI freguêses ii aliligol almejando

um Feliz Natal II um Pró.pero Ano Nôvo BOAS FE,STAB e Próspero Ano Novo.
V

-----------------------------�

DE

DANILO BALSANELLI

Rua CeI. Proeõpío Gomas de Oliveira

JARAGUÁ DO SUL - filo CATARINA

Deseja a todos FELIZ NATAL E

PRÓSPERO ANO NOVO.
------------------------------

-----------------------------

.Coso Kopmann
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

..Jl;lraguá do Sul « Santa Catarina

Saúda a todos com um

Feliz Natal e venturoso

ANO NOVO.,
---------------------------------

-------------------------------

,Oficina d e Consêrtos d e Motonetas
'

-----DE-------

ERWINO LESSMANN

"'A SOBERANA"

Deseja a seus clientes e amigos
, FELIZ NATAL e

PRÓSPERO ANO NOVO.
--------------------------�

___--------------------------

ANGELO S·PÉZIA
SERRARIA

Estrada Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul '- SantaCatarina

Aos amigos e freguêses B O A S

FESTAS e FELIZ ANO NOVO.

---------------------------------

Adolfo Chiodini
Bar - Secos e Molhados

Jaraguá do Sul . Santa Catarina

Almeja a todos os seus

clientes e amigos Bôas
Festas e Feliz Ano Novo.

--------------------------�

A lf a i a t a r i a São José
- DE

FRANCISCO WASCH
Av. Mil. Oeodor. di Fonseca - Jaraguá d, Sul - SC

Pagina

Cumprimenta a todos '

desejando um Feliz Natal e Ium próspero Ano Nôvo

.,
-

Jorge Marfins
Consêrtos de Pneus em Geral

A'I. Mal. Deodoro da Fon.eca

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Emilio Webrmeister
Bar, e Secos e Molhados

Santa Luzia Jaraguä do Sul

Almeja a todos OS' seus'
freguêses e amigos um

Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo
'

-----------------------------�

�------------------------------

Bar e Restaurante Avenida
- de

WALDEMAR WILLE
A'I. Mal. Deodoro da FonlÍlca, 637

JARAGUÁ DO SUL S. CATARINA

Deseja a todos os seua amigos e

freguêses um Feliz Natal e

venturoso Ano Nôvo
------------------------------�

Casa Ho l le'r I- DE .;;_

.João Holler
Secol e Molhadoll, MiudezlI ".. Geral

Deseja a seus amigos e

íreguêses Boas Festas e

um Feliz Ano Nôvo

�----------------------------

Of,icina ,de Relogios
- de-

Istwan SOÓS
Av. Getúlio Vargas, 176

Agradecendo a prefarência cumprimenta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�BH�Hfi�����������iS��OO�OO��OO��OO =X••••••••• ICKX•••••••••••••••••••X••••••••X••••••••••••••••••:
� 00: . Ie

Bi

Casa L. Mahnke II: Casa �?e�ercial �lele;1C=========dem Leopoldo -Banstein
Mahnke & Cia. Ltda. m S .

Rua Rio Branco. 221 - .Jaraguá do:Sul- s. c. =
�= •

Comércio de Ferragens, Louças, Armarinhos, Secos � = _ ..._ =
z:a:s • Ie

e Molhados, Produtos Coloniais, Açougue, Fabrica de s:a::2. Ie

�= :Banha e !rtigos para Presentss m • •
• x

Bfil
Avenida Marechal Deodoro. 744 - Telefone. 273 II = (()lllm�IftmeIlta seus i

. Jaraguá do Sul _ Santa Catarina li i trcgueses e amigos i
. Saúda e deseja a seus distintos 00 � ãeselando-lhes 1lllm :
Bfi � =

1F n° N n :
m freguêses e amigos Boas Festas m :e.: euz l'�ataJl e' Mm ªz:a:s z:a:s N (Ô)fo Ano die ft

I e Feliz Ano Nôve .

. II prosperidIade !
mE������oom�oooooooooooo����oooo��= !

• •x •• x

�»--��-,= :.• x"Ie •

Balas e Café "SASSE·'
i

= x.x••x.xX•••••KXXX.ICX•••' •••••x•••••x•••••••••K••X.:
-de- ;oo��oooooooomoooooooooooo�moooooo�oooooooooom;Egon Sasse m

F' b
.

d A t f t d Mt'
00

Rua Joinville, 373 � Caixa Postal, 39 - Fone, 365

{ I a nc� e

F U ! Ie. : ::_ e e ais If c

fm -de- I
, ; Alfredo O.· Janssen m} Que aqraôecenôo o honroso preferência cumprimen- z:a:s

J t � Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1034 8H

f
ta, seus amigas e distintos liegueses desejoniJo a toiJos & li! JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA llH

NataIO�é�:':O�:nt��::o d�n:mNôvo .

_ji m I
.. 00 Cumprimenta seus distintos freguêses e m

an_an_��an_an_�� � 00
" 00 amigos desejando-lhes um 00

I--I{---O---I--I-.L--B---A---C---I·-I--S--·-.-A---.�Ioo��ooOO�:��;��;:;���;;�oooooooo��1�������.,._������-,
t!º��'
JJ

Filial
\

Matriz

Jlaraguá do Sul Schroeôer
Avenida Marechali"loriano

} Peixoto. 152

J

i Deseja aos seus distintos freguêses e amí- J
1

gos OS seus votos de um FE�IZ NATAL
f

..... -__--=11 .

e um PRÖSPER.O ANO NÖVO
i

���Qi7,........,._...����an_���

*�"",***,�·"��I
:-

--F-o-t-o--L-o-s-s-L-td-�
A!::a!:d!:es�:!,e I
Telefone, 391 � Jaraguä do Sul - S c I

�

Indústria de Máquinas Elétricas

Geradores - Motores _. Moto-Bombas
RI. Preso Eplticlo PeSSlI, 1333 _ Eid. Teleir.; ·'Koblhleb"·- Jaraga6 do Sal, Sc:.

Cumprimenta fi almeja a seus amigos e Ireguêses
Boa. Festas e Feliz Ano Nôvo

Cumprimeata aos seus distintos

amigos e ireguêses os seus melho

res' votos de um! Feliz Natal e

Cumprimenta e almeja a

todos seus freguêses e ami

gos Boas Festas e Feliz Ano
, Nôvo.

Ay. Marechal Deodoro, 302 - Jaraguá do Sul, - se

FOTOGRAFIAS EM GERAL

Reprodução Fotocópias - Fotostatico _ Am
pliações - Reproduções - Maquinaa - Pro
jetor.es - Gravadores - Flallch - Acessórios
Agora também ravelaçilo de filmes eolorídoe Boas Festas de Natal

A Casa Prontlfl.ea·se a Executar Todos os

_jSew; Trabalhos Com Esmero e ned1caçllo Feliz Ano Nôvo
����----=------

Próspero Ano Nôvo

Moinbo Jaraguã
- de

Rudo!f Schäffer
Rua \ Felipe Schmldl, 129 -- Jaraguá do Sul, se

-x-

Agradecemos a !pre�erência com que sempre
fui distinguido, eumprimento cordialmente

de.ejando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,.,M;: � t••• :I'.\••X.C. ••••• lC �t.�:.", c.

ICX'mn; OO_inJ�OOilooOOOOoooo�ooOOOOi:UiUioo�OOooooiiiU:i_iUi

I L _.

K- S A �I heelagem hndex Lt... . I
� UIZ lenen • • � I Ru", Jorge Ozerniewíoz 1074 - Caixa Postal, 61 I
ri Indústria e Comércio de Bebidas � Jaraguá do Sul - Santa Catarina m
� Av. Marechal Deodoro da Fonaêca 657 - Fone, 235 .l� � m
i JARAGuA DO SUL SANTA CATARINA :J m lIf
8::.: ::3. m Apresenta a seus dístíntos 00
fi

===;;;==--=-============--=:::::::===

iJ �

•
fl. �: I .: íreguêses e amigos lIf
fi Fabricantes e Representantes da Antartica Paulista !J

� 00
g i� 00 seus melhores votos �
S :Joo lIf

� �!�:;:s �:;:=i�n:� e 111 de;:;�r�a:oeNôvo I
r .� �

.

00

�xVla'nrhoOpedse' Laranja t.dreeSQe�Tea--snedsO ......lAes i������
� Refrescos os �eltJore: � �

C h
·

D· I
N II

� Gasosas votos de Boas 1111 u r r a s c a r I a o I s rm a o s II
fi l� II II
fi Guaraná Festas de li II

- d e -

II
fi II U Fridolino Vicente U
li Laranjada Natal e um II II II

(� ß u Rua JoinvilIe, N. 911 U
l. Soda Limonada próspero B II IIJaraguä do Sul Santa Catarina

l� ßU u
fi Soda Laranja - Ano Nôuo. B II II
fi � U ••l:$"�. . U
fi 1111 II
g "HU o U
fi �II II

� .A\gral�eCellID1�§ �elat. �refferêlOlcnat 11 II Deseja aos seus distintos amigos e II
(� 1111

.

freguêses um Feliz Natal e um II
fi :1 ti A II
fi \ H II Próspero Ano Movo II

r .

.

� II . U
•; •••"'•••c-••, , .•••••• , ••••••• , : •••••••••••••••••"••••• , •• 0:..•••••• " ••••••• ,••••••• '1••••,.,�••••••• ,.••••••• ,� oJI � ...;;,__.__ J.1- ��...............

--------�---------------------

t'=( ••••••i� ••••••• iC ,•••••••i,,_= r...•••.•-::-o=�I
.

�O--------------- = •

'I SA LV ITA I r;f�i���;�c;�n�i�-;;II
g . -gd U

18
SOCo AS$istêncial ao LaYfadof da Vale do !!!!! � II

.

- o E - II
� II llJiegand Voigt II

� II ti Jaraguä do Sul - Rua Reinoldo Rau s/n. - Santa Catari1la U

� �lll ***���===========� II
� e=�9 II II 00\ II
� II II �\'OOOO Apresenta a seus distintos U
�i H ti www>mlll:2freguêseseamigoss.euslI
fi !J II ��ooooooT� u
B Apresenta a seus Distintos Amigos e :l li �OOOOOOOOOO� melhores votos de II
(1 Freguêses os seus_ melhores votos de um iJ ti 0000000000000000 F 1· N t I P'

II

fi �lll oooooooo�OOOO e lZ a a e.. rospero II� Natal Feliz e um Ano Nôvo cheio de il ti � Ano Novo U
� prosperidade. �l II .

. II(: ß .------------- •� . H -----------------------�------

ó········,c:······:·····:..··············�·,···············':.. ······,�······v·······����

A/:===========::::::==::::::====-==:;:"
r "

I' Oficina _e Loja i · �J KARSTEN n
I' AT. Mal. Deodoro, 507 T II

III Jaraguá do Sul - S. Catarina E �N
II

n II

!I Cumprímenta e almeja a todos �II II Desej a a seus amigos e freguêses

JH os seus amigos e freguêses, OI melhores votos de

i Boas Festas eFeliz Ano Nôvo i Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo

\,,========c::=:::=====::? .!..--_� �:---__�__

-----�--------------------

I

Fecularia RioMolhaS.!.Hilária
.

L. ' Moretti B. DOMINGOS DA NOVA, 10�
Jaraguá do Sul - Santa CatarinaLoia âe Fazendas e A rmarinhos em Geral

Avenida Marechal Deodoro

Deseja a seus Amigos e

Fornecedores, um Feliz Natal
e Próspero Ano Nôvo .. I

----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,.;;::===--=================....,_..====z=:::::::::::.., , �, ''''r '( , �;. c•••••••••••••••�,•••••••• l{ '1

� \

: �
.

'�� Com. e Ind. W. Raduenz S. A. ; i eINE B�� LTDA. i
i ,,_ , _ . : II JOlé Antonio da sn.. II Bernardo RosB

: Rio Cêrro II - Jaraguá do Sul ,-SC: H

� . I' II
f: . I��. - - B II ]J))escja a seus amigos c trezuéscs 'liI II OlS §C1Ul§ aaís sinceros VOltes de

, II
: Apresenta a seus dist!ntos � II um feHz Natal c �'
i .

amigos e freguêses os seus ;.!J "'I lPrÓ§perOl Ano Nóvo 1,,11!melhores votos de um Natal Felize} ,

i , : "O
-

"h d "
,i=· ......·"K: .. ··� .. • ... :.........c...·�.. l)...========� verao esta c ,egan o

o MOTOR EItIOICO

Eis o tempo do encanto.
A noite santa se ilumina e os corações se enchem de alegria. Por um momento, paramos
todas as engrenagens materíaís e, esquecidos.de nossa hereditária pressa, contemplamos
maravilhados o milagre do nascimento de 'Oríato. Cumprimos bem o dever de um ano e,
agora, é imensa a alegria que sentimos com a chegada da grande festa.

A Eletromotores .Jaraguá S.A. "WEG",
quer repartir com todos os seus colaboradores e amigos, esta jubilosa satisfação e agra
dece tudo que, de bom, lhe proporcionaram durante 1970, desejando-lhes, ao mesmo

tempo, Feliz Natal e'próspero ano de 1971.

1970 1971

/f====:O:========:='::::=:============::\ Sol - Calor - Praias - Férias - Natal
U C 1-

'

'Ma'
- II É tempo de comprar as gostosas malhas de algodão, pró-111m.ax ' gazlne I prias para o verão, fabricadas pela MARISOL.

I - de - II É tempo de comprar Shorts, Saldas, Biquínis, Blusas, Ca-
,ß Erna Günther Emmendärfer II!,. misas e grande variedade de artigos fabricados pela MARISOL.

� Av. Getúlio Vargas, 25 - Jaraguá do Sul'- Santa' Catarilla

II
É tempo de comprar Chapéus, Bolsas e uma infinidade

H
de artigos próprios para a temporada de PRAIA.

IrI, II
Veja a seção eapeoializada em, artigos de artesanato e

Deseja aos distintos produtos' da região. Veja como ê fáoil encontrar uma maneira

II n diferente de presentear nêste fim de ano. Com presentes bem
U amigos e freguêses II diferentes.

'

I Feliz Natal e n Verifique os preços e os descontos especiais de fim de
II ano. Pergunte as condições de pagamento.

I� Próspero Ano Nôvo '

"II E faça uma pausa refrescante, tomando uma gostosíssimaII laranjinha M. W., por oonta da MARISOL. Bem geladinha, é olaro.�========_ __:_::::::= ====. ..==J, ... • _..
,

������-
..���..-�-"<!J.........

"-"'<!I��
J REIMER & COMPANHIA LIMITADA. i .

J Móveis Clássicos e Móveis Coloniais, Esquadrias i
J Caixa Postal, 168 Rua Rio Branco Jaraguá do Sul Santa Catarina

1
J Aos nossos clientes, amigos e Fornecedores dejamos os 1
J 'melhores votos de um Feliz Natal e Prosperidades

'

1

L.�,h,.�__,���.�,....-���.�j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Á��driMliH1Ni��_�"HIIIM�_��"i�_Mníi��-'�'-'�"�_'_�

I· ,', Torrefação de aafé I
'li! .>

,=======::::::======:::::::::=::::::======:::::===0 M' A R 'c A ==:::::-:--:===.:._===========::::::=="\ [,I li - - II

J II Preparado por /

r

'

'Símbolo de Qualidade II I:
1 II B 1\' 'lJ' E R II [II processos modernos • Pureza • l:

'

:I ii e máxima higiene "" Aroma - Sabor i! I:

Il==��-;R�����;�.;A��d�"�e=��:�==J I
1 MATRIZ: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone, 242 JARAGUA' DO SUL - se I:
1 Rua Silva, 382 - ITAJAÍ - SC [
1

FILIAIS:
Rua D. Pedro II - SÃO BENTO DO SUL - SO [

1
( ,)

[

J AO PEDIR o,FI! PEÇ••'''PRB BAU E R

I
I Alberto Bauer S. :.�.�:�.:�om. I1 saúda seus amigos e' freguêses Il

1 ' pela passagem do Natal 'I1 desejando um próspero Ano' Nôvo

���'.����������i�������������
��� Cereali��yrbano
J

-DE-

J URBANO FRANZNER

"J,
J Oã O E iss I e r ,E.trada JaUlPI' Esquerdo

J
Annida Mareobal Deodoro da Fonseca - JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina )

I
Cumprimenta e almeja a todos os Iseu,s freguêses e amigos BOA� e amigos os seus Totos de um

L-�..J __F_eI_iZ_N_a_ta_1e_um_v_eD_tu_ro_s_0_A_n9_N,ÔVO

Deseja aOI .eull distintos fre,ú'ses

-

.-------------- .--------=-0---------.
----�------=

Erwíau Brandenburg
, I ;1,-0-,-'-t·C-t-:n�a� -O--s-w--a-I-d-o-;I,, Relojoaria 'e ,Joalheria · .

Gêneros Alimentícios, Açougue, Fazendas e It _ D B _
I It

-DE- 'A ·h· It It'

rmarm 98 It Oswaldo Reeck ItEDWIN GROSSKLAGS Rua Joinville _ Jaraguá do Sul It
.

,

. II.

It Rua D. Pedro, sln • �aragua do Sul • Sanla Calulnl It

·11 Agradecendo a prefêrencia com que II
Augura aos seus distin�ol:'l freguêses II sempre fui dístinguído, cumprimento I'.

e amigos um Feliz Natal e II cordialmente desejando 'IIpróspero Ano Nôvo It BOIS feslll �e lalll e Filiz. i.1 lö,. It
---------- It ',It
.----------__,..--_.--. .=========.==========.

Av. �etúlio Vargas _In

Blas Festas e Próspero ,Ano Nba

Agradecendo a preferência cumprimenta
seus amigos e freguêses almejando

Bar Jaraguá
� de

Frederico F. Trapp

Edgar Borg

Bar 'Ferroviário
r=======:::=========::�

II Paula Baumle II
II .

Bar e Petiscaria II
II Aveoldll Mare,chal Deodoro d. f'oaaecil 1'1II JARAGUA DO SUL '_ SANTA CATARINA I.
n ß·
D II
U Cumprimenta aos leUS distinto� freguêses ii

Cumprimenta a tOd08 desejando um U e amigo., desejando um Feliz Natal II
,.

' " II . e Próspero Ano Nôvo IIFeliZ Natal-e 'um Próspero Ane Nôvo U, '., II
'_,

_ 16:=::::::1::=====::::::==",=====:::1':

-DE-

01_'".

Avenida Getulio Var,.s s/n

Cumprimenta seus' distintos freeuêses e

amigos deseiando um

Feliz Natal e prõspero Ano Nôvo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.������������ü==============================n
J �Too I"'l" , rr ,. I ll F O TO PIAZERA II
J _ '-iOSCí ,:�merC510 III Av.���·�:�o=,�:;-g�:::::396 r,

J 00000000000011 . U" (Defronte a PrefeU.ra Municipal) I'
0000000000000000 Waldemar Rau I, J A R A G U Á DOS U L Santa Catarina II

J 0000001000000' t II"� Executa todos os trabalhos fotogralicos II"� '

'LV
Estrada Nova· Jaragaá do Sul - SC

'" . Secção especializada para amadores, oferece:
,

'

t " I',
�

APARELHOS E ACESSÓRIOS PARA FOTO E ClNE •

I'
Cumprimenta seus freguêses e amigos . t II FILMES em todos 08 tamanhos,MOLDURAS e ALBUNS para fotos, I',

� U PROJETORES pars dispositi''''II, MATERIAL FOTOGRÁFICO. •

desejando-lhes um Feliz Natal ( II Outros artigQs do Ramo ' II
1,

e prósp�ro Ano Nôvo
)

,

í II - EXPOSIQÃO PER�ANENTE - I II
�����--� ._...� II Atende chamados noturnos, bem como adomícilío II
••, , � ' I _I I 1 1.\ c JC JC I II e tambem em localidades vizinhaa II

I Eletr:�I�:.�C�;;�I�d:!:idelli IL�����0���_:�:�J
, li (f'"===�:::===========:===:::==========�

';:'.:::. ai
Fábrica de Artefatos de Cobre e Metal li!Cumprimentà a todos seus amigos e freguêses u Alambiquei,. Fernes; Bombas manuais, Pulveríaadoree Manuais

almejando um Natal Pal'iz e um • Motorizados para a,riculturll, MAquinas p/corta' grama

H.:. venturoso Ano Nõvo _ ,ß:. II
- Fundição de MelaI e Alumínio -

g B Rua Joinville, ·s/n.o - Caixa Postal, 106 - 'Enderêço Telegrifico: TRAPP
......··"."., vv ..·,.,· ..v ··, •• .."···· ··"v,,.· ..·, , " " , .. o!:..... JARAGUA DO SUL -.- SANTA CATARINA

IBscriçAo Estadual: 5. CGC: 84 430 933/001

.

.

_" C!

��� Aplesenta a seus distintos treauéses e �
Um Natal Feliz e um Ano Nõvo 1 amigos seus mel(Jores votos äe. um �

Próspero e Venturoso '

. {II Feli;c Natal e Prosperidades no �
deseja..lhes " I � decorrer do, Nouo Ano. I

::I�::Q:::r::�é:n::�: f������:����J
1!)e proporciona umJpuro sabor.

!Raa Cei. Pro.6pi. Gomes d. Oliveira, 1527

J Ciixa Postal, 165 - Jaraguá do Sul - SC

L
'

.

�� ..__j,

_ Instalações elétricas, domiciliares e induatriais, cäleulos II

projetos, eonsertes de aparel�os domésticos

aomeraial miner !ltda.
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 197

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA
=----====-=--=============

Deseja aos amigos e treguêses
os mel/jores votos äe um

Felis: Nata! e um Venturoso
-,

Ano lVôvo

Peças I acessórios p/auto.óveis, caminhões, lambreHas e vespas
,

••�r.

DeseJa aos seus amigos, e

freguêses votos de um Feliz
, .

.Natal e Próspero Ano Nôvo

HANS BEYE�R
,

í,

Peças �e
/

Acessórios em Geral,-

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Jar.gaá do Sul- SC

Augura a todos seus treçuéses e amigos

Boas Festas e Feli2 Ano Nõuo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Supermercados Jaraguá Ltda. I
I �
� Av. Mal. Deodoro ela Fonseca. 909 - (f�itrciD Pieilli) I
� 'Rua Mal. Floriano Peixoto. 25 - (81 11'1 8aßcI nacional) ;
I Co... entrega .. do...lclllJo I
I I
I ft I
I Desejam aos seus distintos clientes e

,I
� amigos, os vo tos de Boas Festas e �

I um próspero e feliz Ano Nôvo I
I I
I rt=========-====-=====--=-v, I
I � � I
� I

Somos dois
1 I

� I para servirmelhor a você. I I
I�����������;���=�����-��

Churrascaria Espeto de,Ouro
"�o

,

Av. Marech.1 Deodoro. 933
....r.guA do Sul - Santa Catar',n.

Apresenta aos seus distintos
amigos e freguêses seus

melhores votos -de Feliz Natal
e Próspero Ano Nôvo

Transportadora
ERWINO GRAMKOW

Transporte d. Cargas antre Ri.o Grande do Sul � Catarina

Matriz: Jaraguá do Sul --;- Santa Catarina

Rua Preso Epitáoio Pessoa, 793 - Fone: 259

Depósito: Pôrto Alegre, Rua Paraíba, 331 - Fone: 2·6076

-'_ .�HID.Ur _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que o Natal. seja Alegre e Puro

como o sorriso de uma criança ...

Que o Nôvo Ano seja 'Como uma brisa de primavera,
passe leve e brando, deixando sàmente a tetobiança .

de bons ttiornerüoel
.

v O tos deQedelà( A Iodos seus

Mal. Deodoro, 890 amigos e fregu,êses.

••••

rF::::::======-":=============� r--'G���-·"""'<!i�Bernardo Grubba S.A.lnd. e Com. I f Ao #findar 1970, nada mais poderia i
Rua Preso Epítäcío Pessoa, 1207 _ Fone, 230 II J valer a nossa lembrança do que a i

Caixa Postai, 1
-

III
preocupação de nos apresentar aos

iI •

t
· "

Lacticinios - Engenho de Arroz - Casa ComerClan es ,e comerCla-

ii Comercial - Produto� Coloniais rio�l� amigos DD. familiares i
II J e colaboradores para agradecer" i

, I Saúda seus amigos I freguêses ,J por tudo o que nos ajudaram a reali- i
I externando os melhores votos ,� J zar e, especialmente, expressar os votos i
'I de um Feliz Natal e I' J sinceros de um FELIZ NATAL !
l==� .

==�rósper: Aß: �ôvo,,==J f -,

e um Ano Nôvo de prosperidade. i
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��--!!!!!!!!!!!!!!!�. J Cluba Diretoras Lojistas Jaraguá do Sul (SC) i

�����

I��;;;'�'d�;;�
(I Olivia Glowatzki Nagel �
� �.'8 • ,�" B

� �
� Agradece a preferência e cumpri- �
� menta s.eus freg�êses e a�igos g
t� almejando Boas. Féstas de Natal e �
I Próspero Ano Nôvo. �

I •......".......•........••...........: , , ;=, ,.......••......, ,.......•......1
tf=======,.�:::===='=-====:::==--====,

i
.

Comércio e Representações H. RISTOW Ltda. �

� Coftl6rcio • Varejo e Atacado

U _ Cajxa�Po8tal, 60 _ Telegr,: HARRIS - Fone. 290 )

�
A•.[Getulio Vargas, 67 _ JARAGUÁ DO SUL _ S'anta Catar1�a .

III'
REPRESENTAM:!Curlpel S/I•• Mlrlllia Tramblal S/A. � Cel,a S/A. - Capei Uda.

�
� Deseja aos seus distintos amigos e treçuêses I
I um Feli� Natal e Próspero Ano Nôvo !

:- iiiiiiii iõiiiiiiii· '====-=�:====-=======:::=========J

Calçado. Marca "COSCH"

Indústria de Calçados Gosch Irmãos S. A.

1,=,=-==11 �I

Fábrica e Matriz
Rua Jorge Czerniewicz, 1237 - Caixa Postal. 11 - TelefoDe, 214

J A R A G U Á DOS U L _._ SAN T A C A T A R I N A
.

PostO. de Venda
N.o t N.o 2

Roa 15 de No.embro, 1301A98nida Mal. Deodoro, 198
Telefone. 278

JARAGUÁ DO SUL - SC

N.o 3
A,. Getulio Vargas, 197/:!01

TelefoDe, 2886
JOINVILLE _ S C

BLUMENAU _ SC

N.o ",.
Rua João Colin, 212

Telefone. 3294
JOINVILLE _ SC

Cumprimenta e almeja a todos os seus
.

Amigos e Freguêses Boas Festas e

Feliz Ano Nôvo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Citação

Paginll

O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de
Direito ds Oomarca de Guaramirim, Estado de

Mn que mistério é äste que te encerra quando Santa Catarina, na forma da lei etc.. .

. Shalou é uma saudação hebraica que significa
Ie cala'? Que halo é êste que te protege quando Faz Saber a todos quantos o presente edital paz. No Natal dêste ano de 1970 .. gostaria de lemo

8onhls? E tõda asta almosfera estelar eOl que te com o prazo de trinta (30) díss virem, dêle conhe- br�r.o significado dramático que a saudação ad

DloveB com o sonho e a serenidade dos cisnes? Eu cimento tiverem ou Interesser possa, que por parti! quire, e ao mesmo tampo acebar para o sentido

gOltaria de ser um Mozart de ternura humana s de Leontino Amaro de Oliveira, brasileiro, casado,
de esperança -de que ela S6 reveste.

escolher as palnr81 mais silenciosas para dizer a operário, residente 6 domiciliado no lugar Sete de
Poderia uma bomba, em vez de explodir lan

Dlúsica da que astáe impregnado, harmonia que Janeiro, Municipio ds Massaranduba, nesta Comarca, çando fogo, destruição e morte sôbre inocentes e

I�erge de todo o teu Ser como O' hálito da Eler- através de seu procurador Dr. Hélio Alvel, foi culpados (�averá alguém tão culpado que mereça

Dldade. requerida uma ação de Usucapião de um ímövel
morrer aSSim?), podería uma bomba partír-se sua-

Ser. Ser sempre. Ser Rem término. 1!;le n08 localizado em 7 de Janeiro Município de Massa-
vemente espalhando alimentos, vestido� e remédios

possuiu no iníoio de nOSSOM caminhos. Dêsde o

CO-I randuba,
com a área de 132.370 m2 com 8S segulu- para easa grande porção da humenídade sofredo

.

mêço. Antes que crtasse alguma coisa. Desde 11 tes confrontações: Frente com r. Sete de Janeiro
ra? Poderíamos encontrar, à entrada dos estabele

Iiernid'ade fômol constituídos. Je desde o princípio, Fundos, com 122 m, terr�1 de Ruti Spézia e Orli
cimentos bancários em vez de um guarda armado

antes que a Terra fôse8 criada. L. Martini de um lado com 1.044 m, terras de Ven-
a serenidade e a doçura cativantes de um olha�

Quöndo �LE preparllta os C�lJs! �ós eslha· ceslau Kowal8�i !3 de outro 18:do com 1.130 m., cl
delicado e acolhedor, traduzindo amor e confiança?

DlOS presentes, quando por uma lei ínvioläeel en- João A. de Olíveíra II A. Melcbioretto. Feita a
Paz, meus irmãos. Shalon!

c.errava OB abismos dent�.? de S8US limites; quando Justificação Prévia da posse foi julgada Procedente Eu vos ehamet de irmãos? Não Sei como me

firmava lã no alto a ragrao etérea, e quando euuüí por sentença. E para que cheque ao conhecimento atrevo. Corações fechados pela chave do egoismo;
brua .... fo.ntes das äguas; ';luando fixava ao mar de t,?dol e nãu possa no futuro ser alegada ígno- muralhas de .desconfianç�; vidas cheias de espe

�II se?s limites e punha lei as ãguas para que não rã.ncla, mandou expedir o presente edital, quaserä 'ranças desleltas ... tudo ISIO eu vejo. O amor e a

Invadissem., a tsrra, nos esillvamos com.1!;LE, regu· afixado no lugar de costume e publicado na forma ternura que os comerciais prometem para o Natal
lando lôdu Ilssas coisas. da lei. Dado e passado nesta Comarca d. Guara- não exi�tem nem virão com os presentes, em tôda�

Em verdade diz 1!;LE: Aquele que me achar, mirim, no Oartório do Oível e Anexos, aos dez de as famílias. Para muitas pessoas, corsçõea sstreí
lerA ,ecAado a vida. M�s �e a�gu�!l definiç.ão é dez�mbro d!3 mil nove.ceotos e setenta. lu, (8) Ralf tos, os Iímítes do amor não vão além de formalis·
p08slfel, hã apenas esta. Vida significa" fatahdade Faltín, Escrivão, o datIlo,rafei e subscrevi. .

mOB e contratos. Por Ieso lembro a mensagem:
de realização com o peaaibiliamö da felicidade do (e) Nestor José da Silveira Juiz de Direito Shalon!

projel? de existência. que cada qual é em ai mesmo. OERTIDÃO
' .

O Natal é festa da Paz e não quero aer pAS-
"Qm tríbunal. Um tribunal de urgências .. Apelos.
AnsialJ vilais para n08 julgarem. Ou sstarei dizendo Certifico que a presenta cópia confére

simista. Jesus, quando nasceu, não encontrou um

verdade ou para sempre arranquem-me a palavra. original do que dou fé.
com o mundo melhor que o de hoje, nem corações mail

A palaera. O Verbo se faz carne. At'e' 08 Iimí
gene roeos. José e Maria sentiram a profunda amar-

Guaramirim, 10 de dezembro de 1970. gurs de v t d B lé f h di
les da terra e doa séculos. Deus falou outrora,

e.r ali por as e e m ec arem se 1I1n-

muital ,êzes, e de vlirios modos, a nOISOIl pai�,
Ralf Faltin, Escrivão te deles'. Não receberam o acolhimento d. um lar

pelos profetas. Depois, por último, falou por 1!;le,
humano. Abrigaram·se num estábulo.

o Fflho. Tu permaneC!erás sempre; todos, qual O mundo evoluiu. Os homans progrediram.
roupa usada, tornar· Be-ão ,elhos. E os mudarás Produziram maravilhad. Milhares de motivoss en-

como a uma capa, e äles serão mudadoli; mas Tu contro. cada dia para que me sinta Jeliz. O progres-
és fsmpre o mesmo, e OB teus anos não acabarão. so da Medicina; o maior conlOrto dos lares; posli-

A Palavra. Tal cemo a semenleira da parábola bilidadel inúmeras de aadia lazer e diversão' o

de Jesus, grande parte dela tal,ez nunca brole. Brasil tri·campeão; sêres humanos conquistand'o o

Entre espinheiros 8e despedaçará e não conhecerã espaço, numa demonstração estup.enda da sua oa-

a Vida. Ou se sufocará entre a erva daninha. Enlre pacidl."de e inteligência; rádio, 'l'V, telefone, auto-
pedras ficarã oulra parla. Mas uma pequena parte 0,180 móvel, avião ... Somos todos vizinhos. O mundo já
vicejará. Para que uma parle suba gloriosa ao

não pass8 de uma grande aldeia. E nesse Natal

8stági.o da
.

realização, outras pequenas parcelas por cota está sendo paga aos inversores não consigo fugir à idéia de que eisa aldeia se

permanecerão na sombra d8 não ser. QUB importa? registrados até I 30.11.70
chama Belém. IJristo, de DÔVO, com coragem e

Em88 pequena parle já é imensa. Já é alingir o
L..-----::--;::!.. �

amor, não teme nem se envergonha em assumir a

IICOpO conseguir que ela transmita a vida da upa- Valor da cota ex-distr. : cr$1 Z,09Z::::::J trágil eondição humana fazendo-se irmão de todos.

rança. Da fé. Da caridade. Da solidariedade. Sômos Valor do Condomínio: Cr$ �1-===34=O=.3::16=.2=0-8-.3-0--"""'1 Elscuto novamente reboar nos céus dessa grande
ledos irmãos. .' a .deia a.mensagem de esperan.ça do Natal: "ShaloDI

Deus mel1, que frue medonha: A Cruz saúda Valor de -Cr$100,OO líquidos, investidos em 15.5.61, Paz em todo o mundo a08 homens de boa vontade".
o Berço! com reinv.ersão das distribuições: Cr$1 15.331,94 Que· todos pronunciem, penlando em todos os ho

A riqueza não estA só na palavra. Esti tam' mens, a palavra "Irmão". Temos o direito de assim
bém no geslo. Na atitude. Alé na inflexão da voz. Valorize o seu dinheiro aplicando noCondornínio Deltec, falar. Mas ... quem diz irmão não calunia, nAo

MaB, só B palavra? Não. . administrado pelo ameaça; mãos que apertam mãos não matam, não
Porque II palavra é percurso entre o Bt'rço e �.I: BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL

deixam ninguém caido ao seu lado. .

a Cruz. De cada um de nós. Pode o berço saudar � O mundo é uma grande allieia chamada Belém,
a Cruz? Mas pOde a Cruz saudar o Berço? Capital e Reservas: CrS I 511.388.258.52 I onde nascerá o Príncipe da Paz. Um príncipe que

Natal. Estamos vi,endo horas puadal, 88 maie Carta Pden!e A-2941/66 veio amar e servir aos homens e não dominá los.
pesadas, de subltância crIadora, II mai. criadora S

.

d d d
_. .

f � b
As horas "erminais nOSS8S, do mundo. Nobres 80' Me voce mu bOU e de� erteço,ln °trme-dnos. \'l

• asceu po re, sem nenhum privilégiO ou garantia.
lO uita coisa oa po e es ar acon ecen o com "A própria imagem da Paz que é humilde, não exige

nhos eslio alimentando a Fome. E é glorioso ter seu investimento. Ajude-nos a localizá-lo. .g garantias nem privilégios e surge do diálogo e da
esla Fome porque é por ela que sabemos que não Escreva para a Caixa Postal 4778, São Paulo. confiança e não da imposição ou do temor. A Paz,.
estamos mortos. Porque Êle nescBU.

. f
1!;le, JeEus, que disse: Lázaro, eu te ordeno!

INFORMAÇÖES E APLICAÇÖES COM de ato, é como o Cril!to; para chegarmos até ala

Levanla-te e anda! ROLAN1IDO JAHNKI,E
é preciso a simplicidade de psstores. Ela re liste

F N
ao orgulho dos Herodes. Quem não está disposto

eliz a·tal, irmã(!s: a Cruz saúda o Berço. Distribuidor Autorizado a encontrá·la na humildade de um e8tábulo, Die

RuaMai. Floriano Peixoto, 40- JaraguA do !lui �SC 8 terá mesmo nt�m palácio. Só na humildade de
coração e espirlto nos 8erá dado ver a estréia

;- ..... luminosa que nos conduzirá à Paz e à alegria.
O Príncipe ,da Paz quer nascer, neste Natal,

na grande e tumultuada Belém qlle é o mundo
todo. É umà Belém tumultuada mSI também bela
e cheia de elilperança. O Crillto quer nascer, neste
Natal, com lIua Paz, no COTação humilde e hospi
taleiro de todo homem de boa vontade.

.

É Natal. Paz, irmãol. Shalon!

.Augusto Sylvio

A Cruz Saúda o Berço

Emp'rêgo
NECESSITA-SE DE FUNCIONÁRIO PI

ESCRITÓRIO, CI PRÁTICA, QUITE CI
O SERVIÇO MILITAR.
Inútil apresentar-se sem tais requesitos.
Coméroio e Indústria Breithaupt S.A.

]araguâ do Sul - SC

Comarca de GUARAMiRIM

Edital de Citação
o Doutor OIArlos Prudênci.o, Juiz de Direito

Substituto em exercicio da Comarca de Guaram!
rim, Estado de Santa Catarina, na forma da lei tltc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe
ciment2 tiverem ou interessar possa, que ptllr partI
de JOAO PIAZ, braBileiro, solteiro, lavrador, maior,
residente e domiciliado no lugar 2.0 Braço do
Norte MUDicipio de Massaranduba nellta Comarca
através de seu procuraflor Dr. Hélio Alves foi re�
querida uma ação de Usucapião de um imóvel
localizado em 2.° Br. do Norte, Municipio de Mas-
laranduba com a área de 150.000 m2 com as se-

guintes confrontações: Frente, com 275 m, a leste
com Policarpo Roncki, Fundos, com 275 m coU:
Carlos spézia; a oeste de um lado .com 550 in, ao

norte, com Alfonlo Roncki e de· outro lado com
850 m, ao sul, com Luiz Feder. Feita a Justifica,Ao
Prévia da poss. foi julgada PROOEDBNTE por
sentença. E para que cheque ao conhecimento de
todos e nio pOIsa no futuro ser alegada ignorân·
cia, mandou expedir o presente edital, que lerá IF===============��==��==="""
afixado no lugar de cOlltuIDe e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta Comarea de Guara. I

mirim, no Cartório do Cível e Anexos, aOIl vinte
e oito de novambro de mil novecentoa e setenta
(70) Eu, (al) Ralf Faltin, Elcriviio, o datilografei e

Bublcrevi. .

(As) Ca.rlos Prudêncio, Juiz Substituto em
Exerofcio.

Lauro' Pielsch
Móveis e Esquadrias

Rua Joinville

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Deseja a todos um Feliz

Natal e um Feliz .Ano Nôvo

CERTIDÃO
Oertifico que a presente cQpia co.nfére com o

original do que dou fé.

Guaramirim, 28 de novembro de 1970.
Ralf FsitiR, E.crivão

Shalon!
,

e 'Natal

JOÃO ARNOLDO

Colégio São Luís
os IRMÃOS MARI.STAS· do Colégio São

Luís, uesle lérmino do a'no escolar, saúdam a Iodos
os Beus alunos e ex-alunos, pais I respons'heis,
amigos e benfeitores, a população de Jarlguã e

dOi municípios circllnvizinhos, 8Ul:llrando a todol
UDI abenl,loado e nnto NATAL e rogandO ao Deus
Menino que, em 1971, concella a Iodos ai graç81 de
proteçio II saúde de que hão misler para prosse
guirem 08 lIamioho da JUSTIQA, do AMOR e da
PAZ.

Dezembro de 1970 Â Direção

VENDE.SE�
Um lerreno com II iÍrea de 20.000

... _��_��� icasa de malerial de bôa construção e depel)dên-

�cias, com água correnle, siluado em São Benlo
do Sul, à RUII João Hoffmann (perímelro urblloo)
servindo para pequeno sítio ou loleamenlo. Zon�
de bom clima.

loteressados queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, Caixa poslai, 12 - São Beulo do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

mÔDia de formllur� deu, se na Guanabara, no dia 9

C I,.'· O·· P ·dA'.' P
..

de corrente no aalao ,nobre ,ii Eseole. Den Ire os for-

O eglO IViDa rOYI encla atrocma malldos ?eSlaca.se o jovem jar�ruGe�se Ivo Cdeslilo
Lombardi, que concluiu com brtlhantiamo os seus es.

A d·,. d p.
Illdol de lécnico texnl,

U Iça0 e lano Escola Técalca Tupy
,�UE VAI PELO UONs

Enlace SchiQchet Ronchi

Dia 19 do corrente,
'L 'hr�alizo.u·se o. enlace ma· eutprec t

trlmomal da 'Jovem Ivete, '

filha prendada do sr. Dia 9 do corrente,
Octaviano Lombardi e nasceu para o distinto

Senhora com o, sr. Oro c a s a I Eliaaldo (Marcy
lando Luiz Pradi, filho Mára de Carvalho) Leut
do sr. Luiz Pradi 9 Se· precht, uma linda garota.
nhors, re.identel em O seu nascimento deu·se
Blum.nau. A ceremônia às 19,20 hora8, no Hospi
religiosa teve, lugar na tal São José, deixando

Igreja N. S. das Grao&s, em feBta OB irmãozinhos
em Barra do Rio Cerro, Jean Cal:'lo e Giovanni,
sendo os convidado. re- que agora terio a mani

cepcionado8 n8 residên, nha para animar oa 88U8

cia da noiva, l!:lte sema· folguedos. Esta' f o 1 h a

nário apresenta I e u s çumprimenta oa felizes
linceros cumprimentos papaia e aTóa, bem como

ao. distintos noivos, ex· oa irmãozinhos e enTia
tensivos aDI respel.ltivos uma beijóca para a Nadja
pais. Simone.

1970 SI: despede. l!: Natal de nõvo., . As eape O s a I ã o no b r e do povo culto, emaate -das
rançss e as tristezas do aDO também chegam ao Colégio di Divina ,Provi· artéa. O seu desenvolvi,
fim. É hora de balanço, é' memenro de avaliarmos o dênela foi palco de UMa mente haverá de induzir
que foi 1970 pare cada um de DÓS. e chegado o ins apresentação eulturel qUI os noasos adminislradores
ta.le, igualmenle, de recompormo-nos com a 'nosla honra sobremaneira os eeue a criar ÍI future Comíasäo
vida espiritual, elevar os noseoe pensemenroa a Deus petroctnedoree. No dia 10 Municipal de Edllca,ão e

e pedir que 1971 seja de PAZ, OB AMOR, OB RES· do corrente, o encerremen- Cultura eade, além da
PBITO HUMANO e acima de ludo de progresso e 10 de ano letivo foi esst bíblíotéca, do museu, do
elevação mordi e espiritual da humentdede. nelado c o m uma bem arquivo municipal, have-

Recorremos a Humberto de Campos para a noese ca,richadll au d i ç ã o de ""111015 de contar com um
p i ano. 'Professoras e eficiente setor de dilusão

••Ora9ão do Natal" etunoe de violão e pieno cultural, onde lobresaem

"Senhor Jesus. Há quase dois milênios, estabe- se sucederam, sob oe a qJúsica, o tealro,a plntura
lecias o Natal com Tua doce humildade DI maojedou aplausos da seleta assis- e as ertes plásticaa, e,

re, onde Te feslejaram lôdas as harmonias da ueru
têncle que lotou comple- porque niio dizer, o arte,

reza. Reis e pastores vieram de longe, rrezeude-Te tsmeute as dependências. aenato de noese juventude
ao ber,o pobre o testemuuho de sua alellria e de seu Cabe, aqui" felicitar oe eSludio.a e dos nosece

recoaheclmento. A. estrilas brilharam com luz mais alunea pelo bom êxito des arfislas.

tntense nos fulgores do céu e uma delas desteceu-se n ú m e r o 15 epresentadoe, . .

no azul do firmamento, p.ra clarificar o suave mo-
devendo salientar se que

Os alunes
. q�e parl!CI-

mente de Tua Illória. Desde então, Seóhor, o muntlo a epresenteção constou de ,param da Gudl�ao �uslcal
músicls clássicas e popu. fO�l!m os ,se,gulales. Arie Ie

inleiro, pelos séculos afora, cultivou a lembrança da
lares. De -Ioaiar-se, eaual., KIIIL.ke.,

Belllna O.lsa. DelseTua grande Doite, extraordinária de luz e de belezas � .. .. n b E d I I é B
diversas. menle, o esforço dos jovens KU IDI, I � rall�.

Allor!" porém, as recordações do Natal são cullores da'música gue, Bn�le Sa�se, Ehs� Marl.a
muito diversas. além de se dedicarem aos V�lgl, GIsela LUZliI SIel'

Nio ae houve mais os cânficos dos plstores,
deveres escolares, dedicalll I�ID, Iv.o Krause, Lely Bar·

nem se percebe os aromas agresles da Nalureza. Um algumas hOfls por dia bl, ,LUIZII Bmmendoerfer,

presepio do século XX seria cerlamenle arranjlldo com para o seu aprimoramento �ari� �Iela Eu�rá�il, Mar·
eletricidade, sôbre uma base de bombas e de melra musical glt Hille, M a r I I R o d e,

Ihadoras, onde aquela legenda suave do "Gloria in É de grande imp.rtância N��ci ßarb� Orista Raq�el
exce:sis Deo" seria subsliluldo por um apêlo revolu- a audição, pois, ai' volt.r· V�el�a, Rosang�11 :3chmllz,

cionoÍÍrio dos extremismos poillicos da alualidmde. mos os nossos olhos para
Tama Mara SllviI, Tereza

As comemorações já aão são as mésmas. o próximo cenleniÍrio de AUllusta Bmmendoerfer,

Os loculores de rádio falarão da Tua humilda fundação, Ilhrqui li 6 anos, �erner' Olsa e Yara Cris·

de, no cume dos arranha céus, e, depois de um pro. podemos com anlecipação ilna Braun.

arama armamentista, eSlranharão, pilra os seus ouvin dizer que os esludanles ,de ,De' parabens eslão os

les, que cl Tua voz !,udesse abençoar os pac1ficos, música de hoje, serão, professores que tão bem

promelendo.lhes um lugar de bem-avenlurlldos, embo. cerlamente, os eSlreiros conduziram os II I uno 15

ra haja isso ocorrido há do!a mil Gnoa.
colaboradores no desen· pelos meandros d. arte

Numerosos escrilores falarão, em suas crônicas volvimenlo do selor cul· musical, nas pessoas de Um distinto casal de Sra. Vva. A.mábile Ronch!.

eiegaRtei, söbre as crianças abaDdonlldas, eslampan- lural dos 100 IInos de Pedro Bove, de Blumenau, noivol, deverá iniciar' o A eeremÔnia nupcial terá
do nos diários um conlo trisIe, onde se eXlllla a céle. Jaraguá do Sul. No dia professor de violão, d. ano d. 1971 como casa Illgar aa 10 horas do dia

bre virlude crialã da caridade; mas, daí II momet:llos.
em que complellirmos o Irmã Rosina Ruschel,

prO-I
dOI ligando ai cidades 2 d. Janeiro de 1971 na

fecharão a porIa dos seus palacetes 110 primeiro centenoÍÍrio, eslamos eapa- fessora de piano e acor· de J a r a gu, do Sul e

pobrezinho. cilados a apre5enlar um deão, da Irmã Diretora - Joinville. Com eepecial Igreja
Matriz de Sio S.-

Conludo, Senhor, enlre oa superficialismos destl programll cullurdl à altura Irmã Julita e da Irmii Su- satisfação de'ejamos DO.
bastião, em nOS8a cidad.,

época de profuadas Irilnsições, almas existem que Te de nossas lrildições de periorG - lrmi Jlci. ticisr o enlace matrimo-
onde os distinto8 noivol

esperilm e Te amam. TUII paillvul sincera e branda, nisl da j o veRa Hilda, receberão os cumpri·,

doce e enérgica, lhes mllgneliza os corações, na ca. comp@tente técnica em
mentos de estilo. "Cer·

prichosa e inlerminável esteira do lImpo. Elas andam

E M G U'A R AM I R IM
contabilidade, filha do reio do Povo", antecipa·

ocultas nas planícies da indiferença e nas monlanhas _
ar. Clemente Schioehet II se nos cumprimentos aOI

de iniqüidade dêste mundo Conaervam, porém, con
- Sra.' com o jovem Libe distintos noiVai, certll8

sigo, a mesma esperança na Tua inesgolável miseri- rato, do elevado magis-' de que lar m a r ã o um

córdia_ , Diplomadas com: Distin'-'ão tério joinvillense, filho da simpatissíssimo casal

É com elas e por elas que, sob as Tuas visIal!
"

Imoráveis, trabalham os que já partiram para o muo· Premiadas' pelo Rotary Clube
do das'suaves revelações da Morle. É com a fé ad-
mirável de seus corações que semeamos, de nôvo, O Rotary Clube de Guaramirim no lIeu hábito
as Tuas promessas imorlais, eDlre os escombros de nobre de premiar Oi! alunos que S8 diplomam com

uma civilização que eslá agonizilndo, à mingua de distinção n08 vários cursos mantidos pelo, Grupo
amor, É por essll razão que, sem nos' esquecermos Escolar Almirante Tamandaré, aproTeitou a sua

dos pequeninos que agrupavas em derredor de Tua reuniio do dia 17 último para Bliudar e premiar
bondade, nos recordamos hoje, em nossa oração, OB alunai que alcançaralJl o primeiro lugar ao

das crilnças grandes, que são os povos dêsle século linai do curso ginasial e normal daquele Educan

de pomposas rulnas. .

' , dário, no caso a senhorinha Vsldivia Gritchmach

Tu, que és o príncipe de lôdas as nações e li e senhora Senizia Mafra Pinto. ,

basê sagrada de Iodos os surlos evolulivos da vidll A senhorita Valdivia Gritchmach tem rllsidêó

pla.elária; que és a misericórdia infinita, rlsgando

I
ci!,. em Guaramirim, sendo filha de conhecida Ia·

tôdl!s I!IS fronleirlls edificadls no mundo pelas misé· milla daquela cidade, enquanto que a senhora

rias humanas, reúne CI Tua famflia espiritual, sob GS Senizia Mafra Pinto. residente em Jaraguá do Sul,
algemas da fralerDidade e do bem que nos ensinasle! .... é espÔsa do sr. José Csstilho Pinto, funcionáriq

Humberto de Campo8
federal e homem de jornalismo, autor do livro

_____________________

"Ellcritos de Ontem e de Hoje", pr-estes a ser im
prellSO, qua reunirá cont08, crônicas e artigo8 de
sua autoria, alguns destes já divulgados pela
imprensa em 1941.

Parabenizamos, pois, aa ex-alllDas Valdivia
'Gritchmach e Senizia Mafra Pinto, a primeira,
ginasiana, e a segunda já agora professôra norma·

lista, pem como ao Rotary Clube guaramirense
pelo seu dignificante gesto em premiar os alunos
mais dedicados, estendendo 08 cumprimento. ao

Colégio normal "Preleita Lauro ZimmermaDn" do

Grupo Escolar Almirante Tamandaré e nu cörpo
docente pelo, "l,evado padrão de ensino que apre
senta.

Dia 16 do eerrente a Bsecle Técnica deu por
encerrado o seu ano letivo. O aeonteclmenro foi alsi.
nalado com CI coleeão de gráu no auditório da Esc.liI'
ia rua Albano �chmidt, em Iotnvllle. Como lécDic�
mecânico, Integrando a Turma Enll. Hane Wimmer
figur� o sr, Erolf Rubens Henschel, filho do sr. GUII�
tavo Henschel. Bnlre os graduandos - 3a. série n,
Ilura o jovem Carlos AlberIo Schulze, filha do. finldo
Alfredo Schulze e dona I,dll Baller Schulze.
Escola Norntal de Brasilli

A Bscola Norn:al de Brasilia Icab. de aprovlr
male uma turma de prcfeseorendoe, em solenidlde.
que se extenderam de 18 a 20 do eorrente. O pari,
ninfo. foi o Preeídente Emllio Gerrestezú Médici e
patrono o.Minislro Iarbes Passarluho. Enlre as pro.
fessorandas eneonrremee a [ovem Amazildl Tomelim
da sociedade laraguaease.

'

Colégio de ComérclD "São Benla"
Dia 18 de dezembro deu'se a solenidade de co

laçlio de groÍÍu dos conllldorandos de 1970, do Colé
gio de Comércio dll vizinha cidade de �ão Benlo do
Sul. O programa constou de Cullo Bcumênico em

Ação de Gra�as, no Cenlro �oclal da Paróquill e
sclenidade de Colação de Grdu, propriamente dilo
Os novos técnicos contábeis escolheram prllroPO ..:
Leopoldo Ohde (in memoriam) e como paraninfo o

Prefeito da cidlde, sr. Ornilh Bollmann. DenIre
'

oa
formandos DOlamos com muita satisfação o jovem
Oscar Edilherme Schmalz, filho do exlinlo Bdemar
Schmalz e de Ruth �chneider Schmilz, da melhcr
sociedade sãobenteDse.

"Correio do ,Pova", apresenla IIOS concluentes
dos cursos os stilS cumprimenloS, acompanhado dos
votos de felicidades e progresso profissional.

Edital de,Oitação
o Doutor Nestor José da Silveira, Juiz dI! Di·

reito da Comarca de Guaramirim, Estada de Santa
Cstari!!la, na forma da lei etc...

Faz Saber a todos quantos o presente edital
com o prazo de trinta (30) dia. virem, dêle conhe·
cimento tiTerem ou interessar possa, que por pinte
de Velilceslau Kowalski, brasileiro. solteiro, maior,
lavrador, resid.nte e domiciliado no lugar S�tll de
Janeiro. Munic1pio de Massaranduba neste. Comarca,
atraTés de seu procurador Dr. Hélio Alves foi re
querida uma ação de Usucapião de um' imóvel
localizado em 7 <Je Janeiro Munic1pio de Massa·
raDduba. com a área de 110.000 m2 com 88 leguin·
tas confrontações: Frente, co� c r. 7 de JaneirO,
com 275 metroB Fundós, com terras de Orli Lurdes
e Amário Martini, 'com g75 m. de um lado com

terras de Adelino Oevaliri e 1i:lTlra MelchioreUo ,

de olltro lado com 400,00 m, com ditas de João A.
de Oliveirà. Feita a Justificaçio prévia da pOilS'
foi jUlgada Procedente por ",.ntençs. E para qUI
chegue ao conhecimento de todos II não possa no

luturo ser alegada ignorância, mandou expedir o

presente edital. que será afixado no lugar de COI

tume e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta Comarca de Guaramirim, no Cartório do
Cível e Anexos, aos dez de dezembro de mil no·
veclmtos e setenta. Eu, (as) Ralf Fallin, Escrivão; o
datilografei e lIIubscrevi.

<a) Nestor J08é da Silveira, Juiz de Direito
CERTIDÃO

C.rtifico que a presente cópia conrêr. com o

original do que dou fé. .

Guaramirim, 10 de dt'zembro de 1970.
Ralf Faltin, Eserivio

Erllace Nadja
Lombardi· Pradi Simone

I--Dr. Fra.eise. AnloDÍ. Piccione
.JH[� .D ..:co - C_:IiI... lHl_ 1:'Z'

(O.P.F.) N.o 004384379

Sirurlfia e CUtu.a ds AdllUOI • CriaDças
Partos - Do,nQ8a de Senhoraa

HOSPIT.AL JESÚS DE NAZA.RÉ • CORUPÃ.
Residência: Dr. N.r.1I ltamol, 41.

eO_UPÂ - •.A.l!IJ'r.A. C�.A.1IiI.Il!(""

Mensagens de Bôas festas
"Correio do Povo", agradece sensibilizado aS

mensagens de bôas festas de Natll e de Ano
Nõvo e retribui, cordialmente, as manifestações

__________________---= recebidas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


